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Pra começo de conversa
Nos últimos anos, está se acentuando a

necessidade do estado permanente de uma
Igreja em Missão, seja aqui no Brasil ou no mun-
do. A expressão “Igreja em saída” está forman-
do uma nova consciência para que mais pesso-
as se engajem no labor missionário. Neste sen-
tido, aumenta a preocupação da Igreja em en-
viar mais missionários para a Amazônia que é a
terra de missão por excelência, no Brasil. E os
leigos são os convidados a participarem efeti-
vamente. Em dezembro passado, 72 jovens per-
maneceram por duas semanas em dioceses
amazonenses. É um grande começo. Um gran-
de exemplo que vai arrastar mais pessoas para
esta experiência com Deus, para a Missão.

Um venturoso 2015 a todos os missioná-
rios e missionárias.

O editor.

Missionário brasileiro
 em terras cubanas

Pe. Ivonaldo Rosa

Amazônia necessita
de leigos missionários
A Amazônia necessita ampliar o nú-
mero de leigos para as missões nas
diversas dioceses. O Regional Sul 1
enviou leigos para Tefé, a fim de in-
tensificar esta entre-ajuda solidária.
                (pág.8) Visita a Tefé

-Mais missionários para a Angola (pág.6)
-Pe. Dilton retorna de Moçambique (pág.7)
-Paraguai é terra de missão ( Pág.4)
-Roraima recebe reforço de missionários( pág.6)NESTE NÚMERO
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Obrigada, senhor editor!
É sempre uma grande alegria receber o jornal
Parceiros das Missões.
Nos não temos Internet na nossa região. Tenho
que vir na cidade e nem sempre temos chance
de se conectar.
Fico feliz e agradeço de coração.
Ir. Lucia Amabile - Kpimé Seva - Togo.

Obrigada pelo envio do Jornal Parceiros das
Missões. Acabei de imprimir e estou vendo que
está bem atualizado, com as notícias dos(as)
Missionários(as) corajosos(as), que ouvem o apelo
de Deus e partem em missão sem temer os desafios
e as consequências.
Como o Profeta Jeremias recebe de Javé a missão
de ser profeta para as nações, (Jer 1,5) assim
nossos missionários e missionárias receberam o
mesmo chamado e partiram. Jesus diz a multidão
em Cafarnaum, “devo anunciar também a outras
cidades a Boa Nova do Reino de Deus, pois é para
isso que fui enviado” (Lc 4, 43).
Um Natal abençoado de muita Paz, Esperança,
Partilha, Solidariedade, se estendendo para o ano
de 2015.
Abraços, Ir. Lindalva, Missionária de Jesus
Crucificado.

Prezado irmão em Cristo. Obrigada pelo jornal. É
sempre um prazer ler as notícias e acompanhar a
vida missionária no mundo. Como missionária na
Indonésia tambem eu faço experiência das
maravilhas que Deus faz no coração das pessoas
com quem a nossa comunidade trabalha ou
melhor vive o dia a dia a missão de evangelizar
com pequenos gestos e encontros pessoais e
comunitários. Usamos a pequena capela dos
padres dominicanos onde fazemos a celebração
da Palavra, rezamos o terço e oração de véspe-
ras, compartilhando assim a Palavra de Deus e a
vida da comunidade cristã ao nosso redor.
Com carinho,
Ir. Benedita Nogueira, direto da Indonésia.

                     BRASIL
Obrigada pelo jornal. É muito bom saber notícias
de religiosas, religiosos, sacerdotes e leigos que
estão se dedicando pelo Reino de Deus em terras
tão distantes e com tanto entusiasmo. Esses
testemunhos fortalecem nossa Missão.
Estou enviando o e-mail de algumas irmãs que
trabalham nas missões da África:
1. Ir. Irma Habech e-mail:
Irmahabch@yahoo.com;
2.Ir. Maria da Penha Zucolotto. -
mzucolotto@yahoo.com:
3.Ir. Marcia de Mattia - e-mail:
comunidade.fatima@hotmail.com
4.Ir Mirian Celeste Jeronimo - E-mail:
mirianbdp@gmail.com
Tambem quero comunicar que em janeiro
realizamos nosso IX Capítulo Provincial, em São
Paulo. Pedimos suas orações.
Obrigada, que Deus os abençoe,
Ir. Antonia.

Obrigada por enviar sempre o Jornal Parceiros das
Missões, que com certeza alimenta minha
espiritualidade e missão do dia a dia, após
experimentar e vivenciar a missionariedade em
vários lugares do Brasil e depois em Moçambique.
Rezo por estes missionários e missionárias e por
vocês para que continuem iluminados e
determinados nesta missão. Com certeza faço
parte.
Um abraço,
Ir. Delcia.

Grzazie...Obrigada!
pelo jornal e as notícias missionárias.
Estou sempre na espera para a chegada do jornal
e o leio com prazer!
Colaboro no Centro Missionário Diocesano de
Verona/Itália e encontro muita sintonia na
reflexão sobre missionariedade na Igreja.
 Boa missão! Deus lhe abençoe!
 Ir. Lúcia.

TOGO

BRASIL

MOÇAMBIQUE

ITÁLIA

             BRASIL

Agradeço profundamente a gentileza por sempre
enviar-me o jornal Parceiros das Missões. Deste
modo, nos mantém informada, atualizada e
comprometida com o mundo em Missão.
Teresinha Turra, Rocinha, Três de Maio RS

INDONÉSIA
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Somos missão, vamos fazer de cada
Cristão um Discípulo Missionário”. Motivados por
esse lema e pelos 10 anos de existência a Juventu-
de Missionária do Estado de Alagoas, reuniu cerca
de 400 missionários da Pontifícia Obra da Propaga-
ção da Fé (Jovens Missionários, Grupos de Propaga-
ção da Fé e Idosos e Enfermos Missionários), inclu-
indo os das pastorais e expressões da paróquia San-
to Antônio de Pádua para a Missão Jovem de Verão.
Participaram jovens de 18 cidades
do estado e a Missão aconteceu na
cidade Olho D’água das Flores (AL)
entre os dias 18 e 25 de janeiro.

A experiência de vida e par-
tilha missionária acontece no ve-
rão de cada ano, onde famílias das
comunidades rurais e cidade
abrem suas casas e corações para
acolher missionários de todo o es-
tado de Alagoas, que durante a se-
mana partilham suas vidas de por-
ta em porta.

O espírito missionário pai-
rava sobre os corações dos jovens
em uma Igreja cheia de missioná-
rios. Junto às suas mochilas trazi-
am a expectativa de encontrar
Cristo no outro, a alegria da aco-
lhida, da partilha e a paixão pela

missão.
“Como Jesus enviou seus discípulos, também

nós fomos enviados dois a dois enfrentando quilô-
metros de sol ardente, com a garra e a coragem
que só a força do Espírito nos interpela”, afirma
Irmã Ana Aparecida Ferreira, MC, assessora Estadu-
al da Obra da Propagação da Fé em Alagoas.

A experiência nos sítios e lugares mais lon-
gínquos fez crescer nas famílias o sentido de per-
tença a Igreja dos pobres. “O que mais chama a
atenção em vocês é que além da simplicidade, vocês
falam de Jesus e deixa Jesus falar em vocês!” men-
ciona uma família acolhedora quando partilha a ex-
periência missionária.

Em sua avaliação, padre Clodoaldo Neto, pá-
roco da cidade anfitriã declara: “a missão veio com
uma configuração diferente das já realizadas, pois
promoveu não só o contato com as famílias visita-
das, mas criou experiências profundas de acolhi-
mento e abertura para o outro. As redes foram
lançadas, as sementes foram semeadas e tantos fru-
tos vêm sendo colhidos antes mesmo da missão ini-
ciar, tendo ainda na preparação uma surpreenden-
te dinamicidade. Toda a paróquia se envolveu, to-
dos se encantaram com o espírito missionário e se
uniram em torno de um mesmo objetivo: o encon-
tro pessoal e comunitário com Jesus Cristo”.

A vida missionária é um contínuo ir e vir. Cabe
aos missionários dar continuidade a esse trabalho
para que Jesus, centro e ápice da missão, seja per-
manentemente anunciado e servido no irmão.
Comunicação JM Alagoas.

Alagoas reúne 400 jovens
na “Missão Jovem de Verão”
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  “Irmãos capuchinhos!
    Obrigado pelas vossas orações, que sempre
chegam com força nos corações dos missionários
além fronteiras.  Especialmente hoje,  queremos
levantar ao Senhor, nosso agradecimento pela
oportunidade há cinco anos atrás, neste mesmo dia
21 de janeiro.
   Como Pedro, confessamos que algumas vezes
sentimos a experiência do fracasso humano, porém
logo veio o êxito da perseverança, de confiar na
presença do Senhor, que prometeu sua permanência
entre nós, até os últimos dias. Obediência como
“clave” de encontro pessoal com Ele, mesmo diante
da nossa frágil condição e, como Pedro tantas vezes
sentimos que Nosso Senhor deveria afastar-se de

nós e, que a missão Ad Gentes era coisa
somente para “veteranos de guerra”.
Porém, nestes cinco anos, estamos
descobrindo que o Senhor mesmo vem
ao nosso encontro na presença de
irmãos que confiaram, que na Paz e
Bem, seríamos capazes de abrir portas,
não pelos nossos méritos, mas sim,
pela Graça e Misericórdia do Senhor.
    Então, é muito importante uma ul-
tima reflexão de agradecimento pelos
nossos cinco anos, que são apenas al-
gumas linhas nesta página introdutó-
ria que a PROMAPA escreve em terras
cubanas. Pedro na passagem de Lucas
(5,4), descobre depois do fracasso, que
a chamada de Jesus Cristo, é sempre
a chamada reconciliadora. (Dunc in
altum). Avançar para as águas profun-
das, continua sendo o convite que Deus

renova neste V Capítulo, a tantos irmãos capu-
chinhos desejosos de pescar abundantemente e
ajudar assim, a expansão da Igreja peregrina em
Cuba.
   Pedimos que Nossa Senhora do Carmo, “nuestra
misma Virgencita de La Caridad”, que interceda
junto do seu Filho Jesus, para que mais irmãos
possam jogar as redes nestas águas profundas do
Caribe, onde muitas almas esperam nossa
generosa entrega.
   Nosso muito Obrigado a todos!
Com orações,
    Frei Joscelino Clemente
    Frei Messias Neto

Cinco anos como missionário em Cuba

Frei Messias junto ao povo

“Obrigada por lembrar-nos e querer saber
algo mais sobre nossa missão. Desejamos um ano
de 2015 cheio de êxito.

Eu moro no Paraguay, Cidade de Caaguazú,
Bairro Empalado Ari, com uma população de 5.000
habitantes, a 280 km da Capital, Assunção.

Nossa comunidade é voltada para a obra so-
cial. No dia a dia, trabalhamos com o desenvolvi-
mento integral da família em especial os mais po-
bres. As melhores alegrias são quando depois de
muito esforço e insistência, uma família consegue
avançar no objetivo proposto. Dificuldades?  A lín-
gua, cultura e o conformismo que reina neste povo.
Eu escolhi ser missionária, para levar a mensagem
de Deus aos demais. Ser missionária é poder servir
a Deus na pessoa mais  necessitada. Eu procuro ali-

mentar minha fé na ora-
ção, celebração dos Sa-
cramentos, na partici-
pação da celebração
eucarística, na medita-
ção da Palavra e na vida
comunitária. A saudade
dos amigos, família e
Congregação é sentida
sim, mas é superada

pela entrega ao serviço do Reino, e de tempo em
tempo, entra em ação as comunicações pelos di-
versos meios. Sou gaúcha de Serafina Correia, dis-
trito de Montauri, hoje município.
Abraço fraterno,
 Ir. Inês Canossa, MC”

Caaguazú, Paraguay: lugar de missão

Ir. Inês, ao meio
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Certamente as mudanças políticas, econômi-
cas e sociais chegarão à Cuba. Mas hoje, os missio-
nários se adaptam rapidamente às normas: “É pre-
ciso ter paciência. Aqui temos que saber viver o
ritmo de Deus e este ritmo exige paciência e com-
preensão”. Este é o pensamento do missionário bra-
sileiro  Pe. Ivonaldo Rosa da Silva que há anos serve
sua comunidade em Ságua de Talamo, localizada na
região montanhosa de Santiago, às margens do mar
do Caribe, e que pertence à diocese de Yara.

Natural da Paraíba, este sacerdote do Verbo
Divino deixou sua pátria para dedicar-se integral-
mente ao ministério sacerdotal em Cuba. Sua visão
missionária é que “O melhor lugar do mundo é onde
Deus está presente”. A presença de Deus em Cuba é
muito forte pois ali estão os mais necessitados.

Sua comunidade é constituída da zona rural
e da cidade que é o centro industrial de níquel de
Cuba. A região foi colonizada pelos americanos que
trouxeram, além do dinheiro, a religião pentecostal
que tambén foi perseguida pelo governo, a exem-
plo da religião católica.

Com relação  à igreja dos católicos na comu-
nidade, um furacão destruiu o templo e agora está
muito difícil reerguê-lo. A atividade missionária rea-
aliza-se na Casa de São Paulo Apóstolo, que é um
rancho de madeira, com 20 bancos.

Relata Pe. Ivonaldo que a comunidade tam-
bém se reúne em cinco  casas de família, que tam-
bém são casas de oração. Cada membro traz uma
cadeira de sua casa e alí é possível celebrar missas.

O governo dificulta a ação da Igreja. Um
exemplo é o fato da comunidade, há anos, tentar
adquirir um terreno para construir uma igreja mas
até hoje isso é negado pela autoridade do municí-
pio. Nas casas é proibido colocar uma cruz  ou um

cartaz anunciando a missa. Também as procissões
são proibidas. Para se obter uma autorização, às
vezes, a licença é dada uma hora antes da procis-
são, dificultando enormemente a organização.
“Aqui quem manda é o partido comunista que ain-
da é atuante em cada quadra” -diz Pe. Ivonaldo.

Revela também que apesar de terem passa-
do mais de 50 anos da Revolução Cubana, ainda as-
sim persiste uma fé religiosa na população mais ido-
sa. Muitas famílias perderam completamente a fé,
que foi substituida pela partido, o deus de todos.
Mas os idosos, aos poucos estão voltando para a
religião. Em 10 anos, houve apenas um casamento
no religioso, mas isso foi um importante passo.

Também são realizados batismos de adultos,
por interferência da chamada “santeria” uma es-
pécie de candomblé cubano. Em 2013 foram reali-
zados 13 batizados adultos.

O missionário também trabalha com jovens
na Casa de Cultura, um lugar onde se reúnem os
jovens cubanos e estrangeiros que lá estudam. E os
médicos que desejam trabalhar no Brasil pedem o
auxílio do padre para aprender o português.

Entende Pe. Ivonaldo que o missionário deve
inserir-se junto ao povo sofrido e sua missão é de
escutar suas lamúrias e procurar ajudá-los. São tan-
tos os sacrifícios que o povo passa, e o missionário
é o ouvinte por excelência. É preciso resgatar os
valores do povo, que não acredita na família  e por-
tanto os divórcios são muitos  e os filhos são orien-
tados pelo Estado. Outro problema  é a prostituição
que em Cuba é uma necessidade para galgar postos
na vida profissional. Por isso, o missionário “tem
que ser presença, tem que criar um diálogo positi-
vo, tem que mostrar valores perdidos, tem que va-
lorizar as coisas de Deus, tem que ter algo para
oferecer. O missionário é sempre visto pelo povo
como um auxiliar, um guia espiritual”.

E conclui: “aqui temos que viver o ritmo de
Deus. Aqui tudo é mais calmo. E a paciência é a
maior virtude. Deus não abandonou Cuba e a ela
está reservado um futuro brilhante”

                          Em Cuba,
 os difíceis caminhos da evangelização

Casas de família são Casas de Oração.

Pe. Ivonaldo
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Irmã Queila Ribeiro Teles, da congregação das
missionárias do Santíssimo Sacramento e Maria
Imaculada, é mais uma missionária, do Regional
Nordeste 3 da CNBB (Bahia/Sergipe),  enviada, pela
sua Congregação, para a missão Ad Gentes, na An-
gola, África.

As missionárias do Santíssimo Sacramento e
Maria Imaculada celebram, neste ano, os 80 anos
de presença da congregação no Brasil. Configuran-
do-se com Jesus Cristo, sacerdote e vítima no mis-
tério da Eucaristia, as missionárias mediante a vida
consagrada, querem ser prolongamento de Jesus,
como alimento, remédio, força e consolo para os
irmãos e irmãs. Fazem isso pela educação,
catequese e evangelização nas paróquias, nas di-
versas atividades cotidianas e nas relações frater-
nas, além do serviço missionário além-fronteiras.

Por isso, destinaram a Irmã Queila para a
missão em Luanda, na Angola. Ela é a terceira irmã
religiosa, da diocese de Caetité (BA), a colaborar
com a missão ad gentes.

A celebração de envio da missionária aconte-
ceu no dia 21 de dezembro, na paróquia Bom Jesus,

No dia 7 de dezembro, a diocese de Jundiaí
(SP) completou 48 anos de instalação canônica e
para comemorar esse importante marco histórico a
comunidade católica celebrou uma missa de Ação
de Graças, na paróquia Cristo Redentor, em Várzea
Paulista. Além de Jundiaí a diocese abrange outros
10 municípios. Sob a presidência de dom Vicente
Costa, bispo diocesano, concelebraram dom Gil An-
tônio Moreira, dom Joaquim Wladimir Lopes Dias,
dom Osvaldo Giuntini, dom Valter Carrijo, SDS, bis-
pos que fizeram parte da história da diocese, e mais
de 70 padres do clero diocesano e convidados.

Na ocasião, os padres José Roberto de Olivei-
ra e Norberto Savietto foram enviados em missão à
paróquia de Caroebe, diocese de Roraima (RR). Com
essa ação, a diocese de Jundiaí passa a integrar o
Projeto Missionário Sul 1 – Norte 1 que vem envian-
do missionários e missionárias para a Amazônia. Os
padres Nelson Rosselli Filho, assessor do Projeto e
secretário executivo do Regional Sul 1 da CNBB, e
Ronaldo Lins de Oliveira da Diocese de Bragança
Paulista (SP), que também está de partida para Mis-
são na Amazônia e o casal Cesar e Rosane Campos
do Conselho Missionário Regional estiveram presen-
tes.

Dom Vicente fez a bênção de envio e em se-
guida os padres missionários receberam a Bíblia e
uma cruz como sinal de entrega total à Cristo e ao
serviço do povo amazonense. No final da celebra-
ção, padre Norberto deu um testemunho e disse que

“não basta ser cristão, Jesus tem um caminho para
cada um de nós. Precisamos sair do comodismo e
dar graças a Deus porque Ele está conosco”.

O envio faz parte de um compromisso entre
os regionais Sul 1 (São Paulo) e Norte 1 (Amazonas
e Roraima) da Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil, pelo qual o Regional Sul 1 em parceria com a
Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB) – Regio-
nal São Paulo - prepara e envia missionários e
missionárias para a Amazônia, conhecido como Pro-
jeto Missionário Sul 1 – Norte 1.

Comunicação Regional Sul 1.

em Brumado (BA), sua terra natal.
Na véspera de sua viagem para a África, dia

30 de dezembro, ela nos enviou a seguinte mensa-
gem: “Eu continuo na feliz e alegre expectativa de
poder dar a minha pequena contribuição na missão
em Luanda. Estaremos unidos pela oração. Sempre
que for possível, enviarei notícias. Rezem por nós”.
Comunicação Comire Nordeste 3.

Angola recebeu Ir. Queila em dezembro

Roraima recebe reforço de missionários

Os enviados Pe. José Roberto de Oliveira e
Norberto Savietto
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“Nesses nove meses vivendo aqui na
África, mais precisamente na Província do
Niassa, em Moçambique, falar de experiência
missionária é limitar o que se descobre e se
experiencia todos os dias”.

“Em outros artigos para publicação na Folha
Diocesana já relatei várias vezes que o meu coração
inquietava-se levando-me cada vez mais a criar
coragem para desinstalar-me e viver, de fato, uma
“IGREJA EM SAÍDA”. Alimentando esse desejo
missionário fui me preparando com cursos de
missiologia e animação pastoral. A minha
participação efetiva e afetiva junto ao COMIRE
Leste 2, do qual fui Secretário Executivo por 3 anos
e posteriormente Tesoureiro por 2 anos
contribuíram muito para que eu concretizasse o
“IDE”(imperativo que Jesus usa no Evangelho de
Mateus 28, 18-20)”. Assim, não tive mais como ficar
parado. Saí rumo à Africa no dia 18 de Março três
anos, mas nem tudo sai como a gente quer. Os
Planos de Deus diferem dos nossos planos.

Tendo necessidade de revisar a saúde uma
vez que aqui onde eu me encontro a precariedade
dos serviços de saúde amedrontam qualquer pessoa
e sentindo a necessidade de um controle maior da
Pressão Arterial resolvi antecipar a volta.

Aprendi muito mais que ensinei. Aqui
encontrei uma Igreja Viva onde o povo é o
protagonista da evangelização. Temos aqui uma
Igreja realmente ministerial onde os leigos assumem
de verdade o seu papel de evangelizadores. Fazem
celebração da palavra, assumem de verdade a
catequese, acompanham as famílias cujos casais
estão em dificuldade no relacionamento, animam
a liturgia e cânticos quando da celebração da missa.
Celebram o batismo, cuidam das economias da
comunidade, enfim, fazem a Igreja caminhar.

Muitos são os desafios: pobreza extrema. É
um povo desconfiado fruto da guerra que prejudicou
muito essa região até 1992 quando foi assinado o
Acordo de Paz em Roma. Muitas pessoas tiveram
que migrar pra outras regiões e até pra outros
países, como o Malawi (faz fronteira com a região
onde estamos). O povo ainda é tomado pelo medo
sobretudo dos “MUCUNHAS”(homens brancos). No
período da guerra muitos desses conseguiam
aproximar-se de alguns nativos,praticando
sequestros de pessoas e  formando uma organização
criminosa que levava inclusive crianças para serem
vendidas e traficarem seus órgãos.

Um fato que me deixou perplexo foi quando
de uma visita minha a uma comunidade, estando
eu, uma Irmã e um leigo da comunidade, ao
pararmos o carro num determinado lugar para

verificarmos se haveria possibilidade do carro
passar, vimos um jovem(23 anos mais ou menos)
que vinha em sentido contrário em uma bicicleta.
Há uns 100 metros mais ou menos, quando ele
percebeu que se tratava de “MUCUNHAS”, esse
jovem abandonou ali mesmo a sua bicicleta e numa
carreira adentrou o cerrado como se fugisse de um
bicho muito feroz. Ao perguntar ao leigo o porque
daquela reação do jovem veio então a explicação
do leigo que já expus acima.

O sistema educacional é outro ponto
vergonhoso aqui nesse país. Não há compromisso
dos professores com a missão assumida. Alunos são
obrigados a carregar areia, pedra, água, capim para
reforma e/ou construção de escolas. Tivemos casos
aqui de crianças buscando areia pra escola quando
desceu um monte de areia sobre as mesmas
matando duas dessas crianças e deixando outra três
gravemente feridas. Os pais não reclamam pois têm
medo. Fizemos as denúncias mas não é tomada
nenhuma providência até porque os pais não se
manifestam quanto à perda dos próprios filhos.

Temos ainda outro costume e que faz parte
da cultura deles que é o Rito de Iniciação. São pelo
menos três ritos: o Muçulmano, o Tradicional e o
Cristão. Problema maior que detectei é o de saúde
pública nesses ritos.  O Rito de Iniciação Cristã, foi
colocado como alternativa para evitar tantos
problemas de saúde gerado por causa desses ritos.

Apesar de todos esses desafios elencados e
outros que preferi omitir estou me realizando cada
vez mais como pessoa, como padre e cada vez mais
convicto de que fiz a opção certa de sair da
comodidade da minha diocese, da minha paróquia,
da minha família para estar com esse povo. Foi  por
pouco tempo, mas o suficiente para eu continuar
lutando e animando a outros padres e leigos a se
encorajarem e sairem também. Se pensarmos que
a nossa Diocese, a nossa paróquia são também terras
de missão, o egoísmo não nos deixará  perceber
que além dos nossos muros há terras de missão
gritando muito mais que “as nossas terras de
missão” por pessoas corajosas que queiram anunciar
Jesus Cristo onde há muitos que não O conhecem
ou sequer se ouviu falar d`Ele. “Ai de mim, seu eu
não evangelizar”.

Pe. Dilton Maria Pinto

 

Missionário retorna
de Moçambique
para o Brasil

Pe. Dilton



O Conselho Missionário Regional (Comire) do
Estado de São Paulo, em sintonia com o Projeto Re-
gional Sul 1 - Norte 1 da CNBB e apoiado pelo Cen-
tro Missionário de São Paulo enviou, Helena Pereira
de Lima e Antônio Belchior, para uma visita à cida-
de de Tefé (AM) com o objetivo de descobrir formas
de ajudar aquela prelazia.

A visita dos missionários leigos aconteceu no
mês de novembro do ano passado e proporcionou
uma experiência riquíssima em contato com as co-
munidades ribeirinhas da região.

Na chegada a Manaus os missionários foram
acolhidos pelos padres combonianos italianos, Valter
Borghesi e Fausto Beretta, e padre Bruno Nzigiye,
natural de Uganda, que lhes descreveram a realida-
de da paróquia e das comunidades. No dia seguinte
já na cidade de Tefé foram acolhidos pelo padre
Valdemar Aparecido enviado pelo Projeto Sul 1 -
Norte1 da CNBB, missionário há oito anos na
prelazia.

Tefé é um município no interior do estado do
Amazonas, distante 523 km da capital Manaus, e
2.304 km de Brasília (DF). A área do município, nos
primórdios era habitada pelos povos indígenas, em
especial pelos Tupebas ou Tapibas que deu origem
ao nome Tefé. Devido às condições geográficas há
apenas duas maneiras para se chegar à cidade, de
barco ou de avião. Na cidade os missionários se
deslocam de moto-taxi, meio de transporte comum
no local. Tefé parece uma cidade como tantas ou-
tras do nosso Brasil, mas aos poucos, vai se desco-
brindo as grandes dificuldades que ela concentra
pelas desigualdades sociais.

De Tefé os Helena e Belchior rumaram para
Uarini, município distante duas horas de barco. O
local é conhecido pela farinha em sua qualidade e
quantidade. A paróquia Divino Espírito Santo que
pertence à prelazia de Tefé, conta com 32 comuni-
dades ribeirinhas e são assistidas pelo padre
Sidiomar Patrício Nunes. Segundo dados do IBGE a
população de Uarini soma mais de 12 mil habitan-
tes, sendo que oito mil estão concentrados no
vilarejo e os demais espalhados nas pequenas co-
munidades ribeirinhas.

Segundo Belchior, “a presença do leigo é fun-
damental na vida das comunidades ribeirinhas onde
os padres têm muita dificuldade de chegar tanto
pela distância como pelos custos das viagens. Em
muitas localidades a visita dos padres acontece uma
vez por ano. Por exemplo, para se chegar à cidade
Itamarati, que ainda está dentro da prelazia, é pre-
ciso uma semana de barco”.

Helena explica que, “a participação dos lei-
gos enviados pelo Projeto cumpre o papel de mar-
car presença nas comunidades, enquanto o padre
está ausente, evitando a proliferação de ‘seitas’ e

ajudando na formação das lideranças locais para
assumirem os trabalhos pastorais e a realização da
Celebração da Palavra. Nessa região essas lideran-
ças são chamadas de catequistas”.

O papa Francisco, nos convida: “...Saiamos,
saiamos para oferecer a todos a vida de Jesus Cris-
to (...) prefiro uma Igreja acidentada, ferida e
enlameada por ter saído pelas estradas a uma Igre-
ja enferma pelo fechamento e comodidade de agar-
rar as próprias seguranças” (EG 49). E diz mais:
“Convido a todos a serem ousados e criativos nesta
tarefa de repensar os objetivos, as estruturas, o
estilo e os métodos evangelizadores das respecti-
vas comunidades” (EG 33).

A prelazia de Tefé, em suas comunidades ri-
beirinhas, pede socorro, por isso os cristãos que de-
sejam ajudar no Projeto Sul 1 - Norte 1 e que te-
nham disponibilidade e vocação para atender ao cha-
mado missionário devem buscar formação
missionária. O Centro Cultural Missionário (CCM) de
Brasília (DF), organismo vinculado à CNBB, em par-
ceria com a Conferência dos Religiosos do Brasil
(CRB) e a Comissão Episcopal para Amazônia, ofe-
rece cursos com enfoque na Amazônia, para leigos
e leigas, religiosos e religiosas, diáconos e
presbíteros.

Mais informações sobre cursos:
www.ccm.org.br
Comunicação Comire, Regional Sul 1.

Leigos missionários são convocados
para a Missão na Amazônia
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 Atentas aos si-
nais dos tempos e aos
grandes desafios da mi-
gração, as Irmãs
Missionárias de São
Carlos Borromeo-
Scalabrinianas envia-
ram a Siracusa, sul da
Itália, três Irmãs para
formarem uma comuni-
dade a serviço dos
migrantes. São elas:
Irmã Teresinha Santin e
Ivanir Filipi, brasileiras,
e Irmã Gjerline Preçi,
da Albânia.

"Essa nova aber-
tura missionária, quer
ser uma resposta ao
apelo do Papa Francis-
co, de “abrir as nossas
casas aos refugiados,
carne de Cristo”. Esta
decisão de abrir uma nova comunidade religiosa, se
concretiza em um tempo de escassez de membros,
que requer, da Congregação, redimensionamento de
forças e de recursos; um sinal de caridade pastoral
da Congregação no ano da beatificação da
Cofundadora Madre Assunta Marchetti", disse em
mensagem a Superiora Geral, Irmã Neusa de Fáti-
ma Mariano.

Conforme informa a Radio Vaticana, a Sicília
é a porta de entrada da Europa para milhares de
migrantes que cruzam o Mar Mediterrâneo em bus-
ca de melhores condições de vida. A Ilha não é a
meta principal, muitos africanos e asiáticos espe-
ram reencontrar parentes em outros países euro-
peus. Todavia, sem condições econômicas e sem
obter os documentos necessários, muitos acabam
ficando na Sicília, submetidos a trabalhos em plan-
tações em regime de semiescravidão.

Eis a mensagem da Superiora Geral das
Scalabrinianas, Irmã Neusa de Fátima Mariano: “A
tenda scalabriniana se alarga. Estamos vivendo um
grande momento, sobretudo, porque o mesmo acon-
tece logo após a beatificação de nossa Cofundadora
Madre Assunta Marchetti. Com alegria, comunica-
mos que, neste domingo, 25 de janeiro de 2015,
Irmã Terezinha Lúcia Santin, Irmã Gjeline Preçi e
Irmã Ivanir Ana Filipi darão início a nova missão
scalabriniana em Siracusa, uma cidade plasmada,
nos séculos, pelos migrantes e pelo diálogo
intercultural que neste período está acolhendo
quem, desde o Norte da África, busca uma nova
esperança de vida.

À Irmã Terezinha Lúcia Santin, Irmã Gjeline
Preçi e Irmã Ivanir Ana Filipi digo, em nome de toda
a Congregação, que rezaremos por elas para que
possam transmitir ali, naquele esplêndido pedaço
da Sicília, o espírito do Fundador, o Beato João Ba-
tista Scalabrini e a força dos Cofundadores, Padre
José Marchetti e a Beata Assunta Marchetti.

Essa nova abertura missionária, quer ser uma
resposta ao apelo do Papa Francisco, de “abrir as
nossas casas aos refugiados, carne de Cristo”. Esta
decisão de abrir uma nova comunidade religiosa, se
concretiza em um tempo de escassez de membros,
que requer, da Congregação, redimensionamento de
forças e de recursos; um sinal de caridade pastoral
da Congregação no ano da beatificação da
Cofundadora Madre Assunta Marchetti.

Dom Salvatore Pappalardo, bispo de Siracusa,
nos acolhe e nos encoraja a encarnar o carisma
scalabriniano, recebido do beato João Batista
Scalabrini, em sua Diocese. Nossas Irmãs querem
ser uma presença missionária na Igreja local, com o
povo siracusano e com os migrantes, uma comuni-
dade itinerante, migrante com os migrantes, pre-
sença solidária e profética, para que não falte o
pão da Palavra de Deus e o espaço para viver com
dignidade.
Contamos com as orações e comunhão de todas pelo
bom êxito de nossa missão em Siracusa.
Irmã Neusa de Fátima Mariano, mscs”
Superiora Geral

Scalabrianianas brasileiras na recepção
     de migrantes africanos na Sicília

As irmãs brasileiras Teresinha e Ivanir  e a albanês Ir. Gjerline

(Ir. Rosinha Marins)
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