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Em junho, abertura de
nova missão em Angola

Avião é o único meio
de transporte para
chegar à Missão Tyriós
na Amazônia  (pág. 6 e 7)

Chegada das irmãs, há 50 anos atrás

As Irmãs de Maria Imaculada estarão também em
            Angola, em nova missão (pág. 4)

Estas três religiosas Ir. Dejanira (esq), Ir. Irene e Ir.
Ida embarcaram para Moçambique.
Em junho irão para Angola.

Missionários
Avelino e Salete
já estão em
Guiné Bissau
A nova missão em Quebo,
começou a funcionar,
no dia 28 de fevereiro

 (Pág. 9)

Neste número:

-Ciclone cubano amplia solidarieda-
de. (pág. 5)
- Índio Sepé Tiarajú, herói
missioneiro. (pág. 8)
-Leiga ensina filosofia em Guiné
Bissau. (pág.10)

Pra começo de conversa
A ação missionária da Igreja recor-

da, com carinho, os 50 anos do documen-
to Ad Gentes, do Concílio Vaticano II. Ele
abriu as portas para um novo
posicionamento frente às exigências pas-
torais dos povos. Nos depoimentos de mis-
sionários, ainda são inúmeros os obstácu-
lo a tranpor, como a inculturação, mas há
ainda outros itens  pendentes como a co-
operação e responsabilidade de dioceses
e paróquias para com o envio  de novos
missionários. Belo exemplo estão dando
as dioceses do Paraná que assumiram uma
nova missão em Guiné Bissau. Só com es-
tudo, organização e doação será possível
ampliar o número de missionários .
O editor.
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GUATEMALA  BRASIL
Muito lhe agradeço pelo “Jornal Parceiros das
Missões”. Estou fazendo um ótimo uso.
Abraço - Ir. Rosa Clara Franzoi, mc
Revista Missões

                  BRASIL
Muito obrigado.
Estou em Iguatu – CE, atuando na Escola Marista
Champagnat.
É uma escola social de Educação Infantil.
Ir. José Machado Dantas

Senhor editor!
Envio minha grande saudação bem franciscana
carregada de Paz e Bem para toda sua equipe.
Ir. Olga e eu estamos muito agradecidas por recordar
da gente aqui nestas terras de Centro América.
Sempre é muito bom saber que no Brasil tem gente
na dimensão Missionária, trabalhando sem descanso
na animação dos missionários que estão dentro e
fora do país.
Quanto à divulgação do nosso trabalho, nós vamos
sim enviar algo escrito e fotos. Só pedimos que
tenha um pouco de paciência, porque agora neste
momento não estamos podendo preparar.
Deixo meu grande abraço a vocês e nosso profundo
agradecimeento pelo bonito trabalho que sua
equipe realiza. Com muito carinho,
Ir. Tere Pacheco

                  BRASIL
Obrigada por reenviar o jornal. Acabei de ler as
notícias e experiências missionárias pelo mundo.
Obrigada e bom início de quaresma.
Ir. Benedita

HAITI
Senhor editor!
Infelizmente não consegui o link, o que me
entristece pois gosto de informar-me através
deste veículo sobre as missões no mundo. Me
encoraja o exemplo de muitos irmãos e irmãs que
se doam aos esquecidos pelo mundo mas
preferidos por Deus.
Abraços,
Ir. Aparecida de S. Lopes - Em missão no Haiti
desde 2002

Dom Luiz Fernando Lisboa, bispo de Pemba,
Moçambique participou do 4º Simpósio de
Missiologia realizado em Brasília (DF), de 23 a 27
de fevereiro, com uma análise sobre a missão na
África.

Afirmou que “África não é só pobreza. É
neste continente que se encontram os vestígios
da humanidade. O povo é forte e culturalmente
rico e com uma história apreciável. A terra é
riquíssima em recursos naturais e a Igreja tem
grandes santos e doutores, além de milhares de
mártires”.

Ao apresentar a realidade africana o bispo
observou que quando se fala da África,
normalmente o continente é visto como um único
país. No entanto, trata-se de 55 países com uma
variedade de povos e culturas. “A Europa
simplesmente repartiu o vasto território entre
alguns de seus países. A grande maioria dos países
africanos alcançou a sua independência nas
décadas de 1960, 1970 e 1980. São todos estados
novos e cheios de riquezas naturais e, ao mesmo
tempo, com os maiores índices de pobreza do
mundo”.

Em sua análise, o bispo de Pemba destacou
os grandes desafios enfrentados pelas populações
africanas, como a qualidade da educação e saú-
de, a falta de água e saneamento, a desnutrição
e as doenças, entre as quais, a malária, AIDS, den-

gue e ebola. Lembrou também, dos conflitos. “As
influências do Estado
Islâmico e a onda de
fundamental ismo
são evidentes em
muitos países do nor-
te”. Segundo dom
Luiz Fernando, as
condições de desen-
volvimento humano
em África estão me-
lhorando, mas há
muitos países atrasa-
dos. “A pobreza está
gradualmente a di-
minuindo com me-
lhoras na educação e
na saúde, mas a exclusão persiste, resultando num
acesso desigual às oportunidades econômicas e
sociais”.

Como proposta, dom Luiz Fernando pede
uma maior cooperação entre países, Igrejas, uni-
versidades e não uma nova colonização. “Uma Igre-
ja ‘em saída’ que partilha e recebe, disposta tam-
bém ao sacrifício. Uma Igreja com os pés descal-
ços para tocar a cultura, aprender a língua, dis-
posta a recomeçar; que dialoga sem superiorida-
de, mas como igual. Missão é sair e isso significa
ter compaixão, partilhar, aprender e crescer”, com-
pletou o bispo. (Jaime Patias)

África precisa de uma Igreja com pés descalços
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           Irmãs da Consolata enviam muitas
                  missionárias ao exterior

A congregação das irmãs da Consolata no
Brasil, seguindo os passos do seu fundador o Bem-
aventurado José Allamano, é uma das entidades que
mais envia religiosas para o trabalho missionário
no exterior. Atualmente estão em torno de 70
missionárias atuando principalmente na África. Esta
dedicação e generosidade das missionárias foi lem-
brada  em São Manuel, cidade no interior de São
Paulo,  escolhida pela Família Consolata para uma
Peregrinação especial,  dia 15 de fevereiro, quan-
do se encerraram as atividades do Ano dedicado ao
fundador.

Nascido em Turim, Itália, Allamano fundou,
em 1901 e 1910, duas congregações para a missão
Ad Gentes. Faleceu em 16 de fevereiro de 1926 e
foi beatificado no dia 7 de outubro de 1990.

São Manuel acolheu em 1937, o padre João
Battista Bísio, primeiro missionário da Consolata
no Brasil. Com os padres Afonso Durigon e Pedro
Calandri, Bísio assumiu a tarefa de terminar a cons-
trução do Santuário da Padroeira das Missões, mas
também de buscar vocações e recursos para as ati-
vidades da congregação na África. Voltando ao berço
da Consolata no Brasil, 78 anos depois, os peregri-
nos encontraram como pároco, James Mwaura, um

padre do Quênia,
país berço do Ins-
tituto Missões
Consolata (IMC) na
África.

O Santuário
que abriga os res-
tos mortais do pa-
dre Bísio, lotou
para a missa presi-

dida pelo padre Salvador Medina, conselheiro geral
do IMC. "Celebramos hoje o caminho da Consolata
no Brasil, país que contribuiu para o mundo na te-
ologia, na espiritualidade, no jeito de ser Igreja,
com missionários e missionárias. Hoje, voltamos
aqui enriquecidos para dizer muito obrigado". Atu-
almente, as duas congregações juntas somam qua-
se 2 mil membros provenientes de mais de 20 paí-
ses e presentes em 31 países de quatro continen-
tes.

Irmã Anair Voltolini, superiora das
missionárias da Consolata no Brasil destacou a de-
dicação das religiosas que trabalharam no Seminá-
rio, na pastoral, na ação social e em dois hospitais
de Botucatu. "As missionárias nasceram para tra-
balhar em comunhão com os missionários na
evangelização e responder às exigências da mis-
são", recordou Irmã Anair e explicou que, para
Allamano não existia meio termo, mas a perfeição.

"A missão deve estar na mente, na boca e no cora-
ção, em todo ser. Aquilo que eu assumo é pra valer".

O superior provincial do IMC, padre Luiz Carlos
Emer, por sua vez, expressou a alegria de estar no
"berço da Consolata no Brasil" e afirmou: "Não po-
demos ficar no passado, mas olhar para o presente
e o futuro. A Igreja que recebeu tanto não pode fi-
car fechada em sua missão. Queremos sair daqui
inspirados".

Para Irmã Melânia Lessa, "termina o Ano do
Allamano e começa o nosso ano". A religiosa moti-
vou os presentes a "sussurrarem" que vale a pena
amar e anunciar Jesus.

Em 1940, foram construídos seminários em
Aparecidinha de São Manuel( SP) e Rio do Oeste (SC)
e as vocações aumentavam, tanto que foi pedida a
presença das Irmãs da Consolata para ajudar. Nos
anos sessenta os missionários se lançaram no social
e na formação humana com creches e cursos técni-
cos de mecânica, alfabetização e culinária. Todos
os centros comunitários e capelas da cidade e da
zona rural foram obras dos missionários.

Allamano com seus
missionários

Irmãs da Consolata estão em 31 países

Junto ao túmulo do primeiro missionário da
Consolata no Brasil
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As religiosas do Imaculado Coração de Maria
abrirão em junho próximo, nova missão, desta vez
em Angola. Depois de mais de 30 anos em
Moçambique e com frutos palpáveis, esta Congre-
gação amplia seu espaço missionário ouvindo o cha-
mado de Cristo: ide e enviai discípulos para todo o
mundo.

A congregação vive tempos de reconfiguração
e a fundação da comunidade em Angola, prevista
para acontecer em junho, engrandece esse momen-
to. Nossa Congregação atende ao pedido da Igreja
local para o envio de missionárias para a realidade
angolana. As Irmãs do Imaculado Coração de Maria,
em comunidades solidárias, são enviadas a teste-
munhar a justiça e a profecia do Reino de Deus.

Moçambique
Também retornaram para Moçambique, na

localidade de Panda, após férias, as Irmãs Dejanira
e Ida para continuar a missão. A novidade é o envio
da nova integrante da missão além-fronteira: Irmã
Irene Cavalli. Após mais de 10 anos de doação como
diretora do Colégio Imaculada Conceição, cidade
de Dois Irmãos/RS, Irmã Irene assume um novo de-
safio na vida religiosa: o trabalho missionário. Vai
somar-se à comunidade de Panda que trabalha com
crianças e juventude.Sua experiência como
pedagoga certamente irá beneficiar toda a ativida-
de escolar do projeto das irmãs de Maria Imaculada.

“Vivemos a alegria de ver as vocações que
surgem em solo moçambicano. Após vencer as for-
tes chuvas que dificultaram o acesso à comunidade
das Irmãs do Imaculado Coração de Maria em Micane,
finalmente, no dia 30 de janeiro, nossa Congrega-
ção  acolheu o ingresso de oito postulantes. De bra-
ços abertos e corações alargados recebemos estas
jovens que, na vivência do carisma ICM, desejam
entregar a vida pela causa do Reino de Deus”.

Confira o relato enviado pela Irmã Amélia
Thiele, coordenadora provincial da Província Maria
Mãe de Deus. “Em Micane, Moçambique ingressa-
ram oito postulantes. Nossa saudação e preces por
elas e escrevemos:

“É com muita alegria que acolhemos vocês
em nossa Província, neste dia 30 de janeiro de 2015,
na etapa formativa do Postulado. Almejamos um
tempo feliz de estudos, aprofundamento e convi-
vência em comunidade partilhando a vida, dons e
talentos. A doação alegre de cada uma de vocês
criará um ambiente leve, saudável, querido.
A oração, a reflexão, o estudo, a leitura, o trabalho
diário constituem a missão de vocês nesta etapa

        Nova missão em Angola pelas Irmãs
         do Imaculado Coração de Maria

Oito postulantes em Moçambique
formativa do Postulado.
Boas-Vindas à Congregação, ao Postulado, a Micane
e fecunda missão. Nosso grande abraço à:
 Virginia Miguel Pedro, Raquel Luis Lipinze, Rontina
Francisco João, Nilza Duqueza Pinto Alexandre,
Brigida João Macuvela, Ilda Adelino Moluiua, Atija
Manuel Braço, Percina Maurício Alberto.
Com carinho: Irmã Amelia Thiele e Conselho”.

As jovens postulantes

Atividade com crianças
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  Ciclone em Cuba ajudou
na evangelização dos jovens

O foco na juventude
sempre foi o desejo e ação da
Ir. Adriana Xavier da Silva, (foto
ao lado) há seis anos em Cuba.
Ela pertence à Congregação das
Filhas de Jesus tendo duas ca-
sas na ilha cubana: em Velasco-
Holgin e Bahiamo, a sede da
diocese.

Paulista de Mogi das Cru-
zes, a religiosa desde cedo nu-
tria o sonho de ser missionária.
Quando jovem sempre partici-
pou de encontros e retiros.
Num deles, veio a pergunta: Se
Deus  chamar você vai? Foi
através do livro “Carisma, es-
pírito de missão forte” que
houve o discernimento. Após
entrar no convento realizou to-
das as etapas de estudo e for-
mação religiosa, Durante o juniorato trabalhou na
Pastoral da Juventude em Feira de Santana, depois
mais dois anos em Goiânia na Pastoral Juvenil.

Foi o ciclone  que arrasou Cuba em 2008 que
a fez decidir a responder ao chamado do Senhor.
Depois de muita meditação, Adriana respondeu di-
zendo: “é isso mesmo que você quer de mim? Por-
que para Deus tudo é possível. Não serei eu a pro-
tagonista, mas Deus”. Explicou a religiosa que sua
congregação tem ainda um quarto voto, além dos
três tradicionais. É a disponibilidade de estar pron-
ta para a missão em qualquer parte do mundo.

Também não houve obstáculos junto à familia.
Para os pais “Se é isso que Deus quer. Se for feliz,
nós seremos mais ainda”.

Cuba sempre foi uma terra de
missão, porém são poucos os missio-
nários que se decidem a partir para
aquele país. Para Ir. Adriana, a pri-
meira comunidade de missão foi em
Velasco, onde encontrou terreno fér-
til para trabalhar com jovens. São oito
a nove comunidades que se encontram
e vivenciam sua fé católica, no esti-
lo de comunidades de base onde
os jovens tem prioridade. Por isso,
há catequese, visita às famílias e
os grupos são constituidos de sete
a oito pessoas.

Uma das experiências mais
profundas foi a solidariedade en-
tre as pessoas que perderam tudo
com o ciclone devastador. Na dor,

floresceu muito a ajuda mútua, a solidarieda-
de com os mais atingidos. Com isso, formou-se
uma confiança mútua entre o povo e as orga-
nizações católicas. No seu trabalho  são orga-
nizados acampamentos juvenis e formação de
lideranças, com retiros seguindo a formação
inaciana. A Pastoral a Juventude, na diocese é
muito forte e segue a linha da juventude
latinoamericana.

Ir. Adriana sente-se feliz em meio aos
jovens pois vê que através deles, pode atingir
toda a família,que etá sendo desestruturada
com as normas vigentes no país.

Missa junto à periferia
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Missão Tyriós na perdida amazônia
 onde somente se chega de avião

As Ir. Nilma Alfania, Franciscana de Maristela
e Ir. Taís Queirós, Franciscana Missionária da
Imaculada Conceição partem para a missão Tiriyós,
a fim de integrarem ao grupo de missionários
franciscanos que prestam assistência espiritual aos
índios dessa área missionária da Diocese de Óbidos.

Em carta escrita a Dom Bernardino, Ir. Nilma
fala de suas esperanças diante da missão que irá
desenvolver junto aos povos indígenas da missão
Tiriyós. Acompanhe alguns trechos de sua carta.

“Querido Dom Bernardino, "kokoropa!!!": "até
breve, até logo!". Ontem houve uma simples e
motivadora celebração de envio na qual
concelebraram Frei Hermano, muito contente e
emocionado e Padre Jorge o Pároco de Santa Luzia,
simples e acolhedor. Participaram também conosco,
Irmã Helena, com mais duas de suas irmãs, nós qua-
tro de casa e minha irmã de sangue, além dos
catequistas e crianças da catequese infantil. Foi bem
participada e agradável com leituras do dia, mas
escolhidas por "topagã" (Deus) para nos tocar, nos
falar e motivar para nossa missão entre os parentes
do parque. Se Deus quiser em setembro vou partici-
par da preparação para o Congresso Nacional de
Catequese Indígena e Assembleia do Conselho
Indigenista Missionário (CIMI) Regional Norte 2 e
quero trazer comigo, dois indígenas para partici-
par. Acredito que se queremos que eles participem
ativamente e tenham iniciativa devemos ajudá-los
a ter autonomia, a ser responsáveis por uma nova
história. Creio ainda, que nossa evangelização só é
verdadeira, se liberta, se transforma a realidade e
se trás dignidade para as pessoas com quem convi-
vemos, a quem falamos de Jesus silenciosamente,
através do nosso testemunho. E certamente, esse
testemunho os motivará a querer ser verdadeira-
mente cristãos.” Abraço, Ir. Nilma Waremu.

A vocês Irmãs Nilma e Taís que Deus as ilumi-
ne na missão a qual foram enviadas na certeza de
quem faz a vontade Deus, Ele nunca os abandona-
rá. Boa missão junto aos nossos irmãos indígenas.
"Kokoropa!!!": "até breve, até logo!!!".

    MISSÃO TIRIYÓS
É uma extensão Missionária da Província Franciscana
de Santo Antônio do Brasil entre os Índios Tiriyós na
Serra do Tumucumaque, extremo Norte do Estado
do Pará.

A Missão dedica-se a índios do grupo
lingüístico ‘karib,’ chamados pelos brancos de
Tiriyós, mas que se autodenominam ‘taröno’.

Eles habitavam na época as cabeceiras dos
rios Pönama, Marapi, Paru d’Oeste e Paru de Leste
com o Citaré, no extremo norte do Estado do Pará,
região limítrofe com o Suriname, e algumas cabe-
ceiras dos rios Tapanahoni e Courantine-River do
outro lado da Serra do Tumucumaque. Os mapas,
abaixo, poderão dar uma noção aproximada para
localização do habitat dos Tiriyós.

Iniciada, a convite da Força Aérea Brasileira
(FAB), em 1960, a Missão Tiriyós foi assumida em
1964 pela Província Franciscana “ad experimentum”
como um compromisso da mesma com a
evangelização dos silvícolas daquela região longín-
qua e de difícil acesso, sendo os primeiros missio-
nários os nossos Freis Angélico Mielert e Cirilo Haas.

Se a primeira fase do trabalho missionário
consistia mais numa convivência amigável e pacífi-

         Ir.Nilma e Ir. Taís
com o bispo, Dom Bernadino

Junto à missão
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Pe. Dilton

A nova Missão

A localização da Missão Nova Frei Cirilo já
tinha sido escolhida fazia anos, por oferecer a
possibilidade de instalar, futuramente, uma tur-
bina hidrelétrica que livraria a Missão (e o Desta-
camento da FAB) da necessidade de importar o
combustível a altíssimos custos, por ser
aerotransportado, sonho este que, ao menos par-
cialmente, se realizou em 1994 com a inaugu-
ração da dita ‘turbina’. Por se tratar de um lugar
relativamente plano e bem mais espaçoso do que
a Missão Velha, também os índios trataram de se
mudar para a Missão Nova, pedindo a indicação
de terreno para construir suas casas.

Na foto acima se vê que foi observado um

ca (missionário = hóspede), a
segunda, após mais ou menos
cinco anos, já visava a
catequese, familiarizando os
índios com os princípios da dou-
trina cristã e as nossas celebra-
ções (Liturgia), despertando pri-
meiramente curiosidade por
parte dos índios e, posterior-
mente, levando até a um bem
vivo interesse pelos contos dos
frades a respeito de Jesus e seus
feitos (missionário = xamã,
pajé).

A esta segunda fase se
sobrepôs, aos poucos, uma ter-
ceira que poderíamos chamar de
‘fase industrial’, pois conhecen-
do melhor a má qualidade dos
solos, pouco favoráveis à agri-
cultura, e preocupados com a
sobrevivência física do grupo
indígena a eles confiado, os fra-
des começaram a pensar numa maneira de como
garantir a mesma, optando por adotar o sistema de
uma agricultura semi-mecanizada (missionário =
agrônomo / pecuarista / mecânico). Esta opção,
por sinal não absorvida pelos índios (o que só cons-
tatamos bem mais tarde), trouxe a ‘civilização’;
uma coisa puxando outra atrás de si: o trator preci-
sando de oficina, a qual por sua vez não funciona
sem energia elétrica.

certo alinhamento, pois a aglomeração irregular de
várias casas, usual nas pequenas aldeias dos ‘clãs’
com o seu pata-entu, iria dificultar muito o atendi-
mento das casas com energia elétrica, bem como o
traçado dos esgotos.

Enquanto que nos anos 80 os frades se ocupa-
ram com a topografia, escavação de canais e cons-
trução de barragens para formação de açudes, isto
é, reservatórios de água (inclusive para criação de
peixes), os índios se instalaram, não sem a ajuda
dos missionários, na Missão Nova. Pequeno número
deles permaneceu na Missão Velha. Esta mudança
de uma aldeia para outra se fez acompanhar por
uma mudança na estrutura das casas: enquanto as
casas tiriyós (originais), cobertas de palha e sem
paredes laterais, davam acesso fácil ao mosquito
da malária, as casas novas, feitas de madeira ou de
taipa, com janelas e portas, podiam ser imunizadas
mais facilmente contra o mesmo, razão esta por-
que os frades apoiaram esta modalidade. Isto pôs
fim a uma cerrada discussão a favor ou contra a
‘cultura habitacional’ costumeira, visto ainda que
a incidência de malária chegou, na época, a 60-70
casos a serem tratados ao mesmo tempo.

Os anos 90 trouxeram a demarcação das ter-
ras indígenas, a ‘Reserva Indígena do Tumucumaque’,
que levou vários grupos de famílias (clãs) a procu-
rar novos espaços para a fundação de aldeias ao
longo dos Rios Marapi e Paru d’Oeste. Novas terras
cultiváveis e maior facilidade de caça e pesca cons-
tituíram motivo bastante forte para os índios se mu-
darem. Para os frades houve ainda um outro fator:
a criação de aldeias em pontos estratégicos garan-
tiria a segurança dos limites da Reserva contra pos-
síveis invasões de estrangeiros.
(Província Franciscana de Santo Antônio do Brasil)
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O líder guarani Sepé Tirajú que deu a vida para
defender as terras do Povo Nativo Gaúcho, virou mito,
foi canonizado pela vontade popular, é reconhecido
oficialmente como "herói guarani missioneiro rio-
grandense" pela Lei nº 12.366 do Estado do Rio Gran-
de do Sul e Herói da Pátria Brasileira pela lei Federal
12.032/09, tendo sido o seu nome inserido no panteão
dos heróis da pátria.

Com o objetivo de conscientizar a sociedade
gaúcha e brasileira sobre este herói e mártir da justi-
ça ainda ignorado pela maioria, realiza-se desde 2006
uma Semana dedicada a Sepé repleta de atividades.
A edição de 2015 teve início em 1º de fevereiro, en-
volvendo bicicletadas, mostras, reuniões, palestras
e celebrações, realizadas em cidades gaúchas como
São Gabriel, São Sepé, Cachoeira do Sul, entre ou-
tras. A programação foi encerrada no dia sete, com  a
Missa da Terra Sem Males, composta por Dom Pedro
Casaldáliga.

De fato, Sepé morreu em 7 de fevereiro de 1756,

Estátua ao índio Sepé

às margens da Sanga
da Bica, afluente do
Rio Vacacaí, no muni-
cípio gaúcho de São
Gabriel. Três dias de-
pois ocorre a Batalha
de Caiboaté e a morte
de 1.500 dos principais
guerreiros e Caciques
Guaranis, encerrando-
se assim, uma das mais
bem sucedidas experi-
ências de vida comuni-
tária cristã de todos os
tempos citadas por
Voltaire, principal
Iluminista Francês,
como “Triunfo da Hu-
manidade” (Le véritable triomphe de l’humanité).
Fonte: Rádio Vaticano.

                                 A Missa da Resistência Indígena. (Pedro Tierra)
A Missa da Terra-sem-males começou a brotar sobre a pedra das ruínas de São Miguel, no Rio Grande

do Sul. Terra de fronteira entre a América espanhola e a portuguesa, estas duas Américas que são uma só.
América dividida pelo fogo dos conquistadores.

O templo semidestruído de São Miguel é um monumento testemunho do massacre do Povo Guarani,
testemunho da resistência e da grandeza dos Povos Indígenas de toda a América. As pedras escurecidas
pelo fogo e pelos séculos narram com seu terrível silêncio a passagem dos bandeirantes e a devastadora
passagem dos exércitos de Portugal e Espanha. A própria História da Resistência dos Povos Indígenas aos
conquistadores gestou no sangue esta Missa da Terra-sem-males.

A Missa da Terra-sem-males é uma missa de memória, remorso, denúncia e compromisso. Ela nos
atira no rosto esta realidade fatal: de todos os continentes escravizados -Ásia, África e América- a América
e o único que não retornará a seus filhos. Não se trata de sonhar o impossível sonho de uma América
puramente índia. Trata-se de constatar a inenarrável violência com que os conquistadores saquearam este
Continente.

A Ásia se levanta e seus filhos a terão um dia. Os povos negros da África reconquistam palmo a palmo
o Continente devastado pelo colonialismo. A  América, contudo, jamais retornará às mãos dos povos
indígenas, sepultados pelos massacres de Cortez, Pizzarro, Valdívia, Raposo Tavares. Devorados pelas
minas de Potosí, escravizados pelas bandeiras, exterminados em todo o Continente pela peste que o
branco trouxe no sangue. Sem retórica, cabe dizer que os conquistadores Ingleses, Espanhóis e Portugue-
ses se lançaram sobre o Continente americano como uma malta de saqueadores, reduzindo a escombros
três impérios riquíssimos e exterminando, num espaço de quatro séculos, cerca de noventa milhões de
índios.

A Missa da Terra-sem-males brotou em terra Guarani, o Povo-aliança da América Índia. No centro do
Continente, os Guarani foram duplamente submetidos. O conquistador converteu a terra guarani em cam-
po de batalha até a destruição de tudo quanto representasse trabalho humano ou humana aspiração.

Contra toda a violência, contra todo o sangue derramado, o Povo Guarani foi capaz de sonhar a
Terra-sem-males. Nao foi um "Céu-sem-males", foi uma Terra-sem-males, a utopia possível. A utopia
construída pela luta de todos os oprimidos. A pátria libertada de todos os homens. Poderia ter sido um
poema, uma cantata, mas nasceu missa. Porque é impossível separar a história dos Povos Indígenas da
América da presença da Igreja entre eles. A mesma Igreja que abençoou a espada dos conquistadores e
sacramentou o massacre e o extermínio de povos inteiros, nesta missa se cobre de cinza e faz sua própria
e profunda penitência. A penitência por si só não conduz a nada, nem sequer alivia a responsabilidade
histórica que a Igreja assumiu ao lado do branco colonizador.

A Missa da Terra-sem-males so se apossará de toda a sua dimensão quando alcançar sua vestimenta
continental. É profundamente significativo que ela tenha sido escrita em português, idioma deste Brasil-
quase-continente, oprimido e instrumento de opressão, gigante e escravizado, historicamente empregado
de seus irmãos, vítimas do mesmo saque, combatentes da mesma resistência.

A Missa da Terra-sem-males é uma convocação a todos os oprimidos da América que marcharam
durante séculos e marcham hoje em busca da Terra-sem-males libertada. Goiânia, 8 de outubro de 1979
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Os missionários  Pedro Avelino Lang,
diácono permanente, e sua esposa Salete vi-
ajaram, no dia 28 de fevereiro passado, para
Guiné Bissau, onde assumirão uma missão
nova na cidade de Quebo. Eles representam
todas as 17 dioceses do Paraná, dentro de
um programa de envio de missionários ao
exterior.

No ano passado, Pedro e mais dois
companheiros estiveram em Quebo para ini-
ciar as implantação do projeto. Foi adquiri-
do um terreno  e foram construidos os fun-
damentos da casa onde  os missionários irão
residir. Agora, o casal foi acompanhado de
outro missionário da diocese de Umuarama,
Benedito da Silva, que irá ajudar na constru-
ção do prédio. Informou Salete Lang, que o
projeto prevê o envio de mais missionários
nos próximos anos, para completar o grupo.

A  cidade de Quebo tem em torno de
seis mil habitantes e 98 % sendo muçulma-
nos. Os católicos somam apenas oito pesso-
as. Esta nova missão  a pedido do bispo de
Bafatá, Dom Pero Zilli precisará de muita
ajuda  devido às dificuldades que os missio-
nários encontrarão tratando-se de uma mis-
são que começa do zero. Revela Salette que nos pri-
meiros tempos será de aproximação e uma boa vizi-
nhança, com espírito de caridade a fim de obter-se
a confiança da população. Todas as medidas serão
tomadas junto com a comunidade e ela decidirá o
que fazer. O projeto baseia-se no tripé:
evangelização, educação e saúde.De acordo com as
necessidades, os novos missionários serão escolhi-
dos para inserirem-se no projeto.

Na semana que passou foi enviado um
container de material de construção , livros e rou

pas para o novo projeto. Foi alugada uma casa até
ficar concluida a casa sede.

No dia 1 de fevereiro foi feito o último envio
dos missionários na cidade de Ponta Grossa, onde
reside o casal. A comunidade da paróquia onde o
casal reside apóia integralmente este envio e vai
acompanhar todo o trabalho realizado. O casal não
teme as doenças que poderão vivenciar, sendo seus
vizinhos países com o surto de Ebola, como Guiné,
Serra Leoa e Libéria. Por enquanto nenhum caso de
Ebola foi registrado em Guiné Bissau.A missionária
leiga Elaine Machado será a próxima a viajar incor-
porando-se ao grupo.

Guiné Bissau recebe
casal de missionários

Celebração do envio do casal

Preparação das roupas

A despedida na paróquia



Mariana com os seminaristas

Dando continuidade ao Projeto de Solidariedade
entre as Igrejas do Brasil e Guiné Bissau, de 28 de

Leiga missionária ensina
filosofia em Guiné Bissau
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dezembro de 2014 a 31 de janeiro, deste ano, a
professora Maristela de Godoy esteve naquele país
africano para ministrar aulas de filosofia moderna
aos seminaristas das dioceses de Bissau e Bafatá.
Ensinou também aos seminaristas franciscanos no
Seminário Maior Interdiocesano Dom Settimio Arturo
Ferrazzetta. Maristela diz ter “ficado muito con-
tente com a experiência”, sublinhando “que os se-
minaristas foram bem aplicados e atenciosos”. Des-
taca que se sentiu em casa por onde passou: Bafatá,
Tite, Canchungo, Cacheu, em especial, no Seminá-
rio Maior. Os bispos, os superiores do Seminário e os
seminaristas agradeceram a Maristela e a CNBB pelo
preciosa contribuição na formação dos futuros sa-
cerdotes daquele país.

No Projeto de Solidariedade, para as aulas
nos meses de janeiro, desde 2005 até 2015, com
exceção de 2011 e 2012, o Seminário Bafatá contou
com 12 professores do Brasil, dos quais, 11 sacer-
dotes e uma leiga. Dois dos professores estiveram
dando aulas por duas vezes.
Informações da diocese de Bafatá.

Caros amigos, paz e bem!
A Páscoa está se aproximando e queremos

lembrar a Semana Santa realizada no ano passado,
especialmente  o Domingo de Ramos.  Na missão
de Khejurpur onde estou morando, fizemos uma
grande procissão com uma “multidão” de cristãos
e não cristãos, vindos de diferentes comunidades.
Alguns fizeram cinco ou seis km de caminhada para
poderem participar da celebração. Estavam
presentes mais ou menos 80 ou 90 pessoas.

Foi a primeira vez que se realizou uma
procissão de ramos com a presença do padre em
Khejurpur. Eu, com toda a dificuldade de me
explicar em bengalês, com o pouco que consegui
dizer na homilía, disse aos presentes que Jesus é
o rei da paz. Acrescentei também,  que a humildade
de Cristo deve nos ajudar a tomarmos consciência
da necessidade de  perdoarmos continuamente.
Porque o cristão, seguidor de Cristo, deve ser
alguém que perdoa sem medida, assim como o filho
do carpiteiro o foi. Convidei também os presentes
a lerem a bíblia durante esta Semana Santa e o
período pascal, pois acredito que lendo os
evangelhos seremos com certeza, um pouco mais
conscientes, “preparados” para melhor vivermos
o grande evento da ressureição de nosso Senhor
Jesus Cristo. Disse também, repetindo as palavras
do papa Francisco, que o cristão  tem a “obrigação”

de anunciar Jesus, pois só Ele pode dar a “alegria”
que  completa a vida de cada ser  humano. A
Páscoa deve reforçar ainda mais em nós a fé na
alegria evangélica. Assim, seremos sem dúvida,
missionários convictos e alegres. Precisamos ser
cristãos alegres porque acreditamos em um Deus
que venceu a morte. Viva a ressurreição de Cristo!
O nosso Deus não está sepulcro!

A todos desejo uma Feliz PÁSCOA! E que
neste tempo santo possamos também nós repetir
as palavras dos discípulos de Emaús que diziam
entre si: “ Não estava ardendo o nosso coração
quando Ele nos falava pelo caminho e nos
explicava as escrituras?”( Lc 24, 32).
Com gratidão e espírito missionário,
Almir Azevedo, PIME

Bangladesch realizou primeira Procissão
de Ramos com “multidão” de 90 pessoas

Pe. Almir com crianças


