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Brasil celebrou o Dia Mundial das Missões

Em todas as paróquias brasileiras, o Dia Mun-
dial das Missões foi celebrado com eventos
envolvendo a comunidade. Missão é servir foi
o tema debatido. É uma data especial na qual
recordamos o trabalho incansável de nossos
missionários e missionárias. Parabéns!
                      (Pág. 5)

O povo cristão está se convencendo
cada vez mais de sua participação efetiva na
evangelização. Cada batizado deve ser um
missionário, seja na sua paróquia, seja na sua
escola ou mesmo em missões aqui e no exte-
rior.

No mês de outubro, todos foram convi-
dados a refletir sobre  sua vocação
missionária. “Ai de mim se não evangelizar”
- disse o grande missionário Paulo. Por isso,
cabe a cada um de nós tomar como exemplo
os milhares de missionários consagrados ou
não, que militam nos mais difíceis rincões para
levar a mensagem evangélica, tanto a
batizados como não batizados. O ardor mis-
sionário deve revigorar em nossas cidades e
campos atualizando as palavras do Mestre:
“ide e evangelizai a todos os povos”.
 O editor

Pedalada em Humaitá

Mais um
religioso

brasileiro
para Angola

(Pág. 10)
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MOÇAMBIQUE

 BRASIL
Com alegria ainda temos recordações vivas do
Papa Fancisco.
Por onde vamos e passamos até mesmo os
comunistas que jamais falavam e nem saudavam
o padre, agora deixam que nos aproximemos
deles. Está sendo uma bênção. Sabemos que
necessitamos sarar as feridas. Mas isto será com
o tempo. Como anda o nosso Brasil? Eu saí daí
preocupado. Estamos orando por todos vocês.
Paz e bem
Fr. Messias

Editor!
Boa tarde!
Muito obrigada pelo lindo jornal de todos os
países. Que bela a minha missão. Nesse instante
nosso esforço é a Educação, com um colégio com
quase 1800 alunos, muitos funcionários, 26 irmãs
de todas as idades.
Permanecemos unidos na Eucaristia.
Minhas orações
Ir Terezinha Vaz

Senhor editor!
Agradecida por ter enviado o Jornal Parceiros das
Missões. Obrigada pela  maravilhosa presença e
companhia (Pe. Camilo) no nosso Encontro de
Missionários e Missionárias Religiosas na Bolívia.
Foi bom demais poder contar com seu apoio e de
toda Igreja do Brasil. Volte sempre. Sua presença
é sempre motivo de esperança para nós que
estamos junto a este maravilhoso povo boliviano.
Saudações e preces.
Ir. Teolide Viecieli - ICM

BOLÍVIA

CUBA

MÉXICO

Senhor editor!
Boa tarde!
Durante muito tempo eu recebi, o Jornal
Parceiros das Missões. Enviava para todos os
membros da IAM, Juventude Missionária e Grupos
de Missão, da Diocese onde mora. Alguém deve
ter cancelado por engano a assinatura e eu não
recebo mais. Poderia me enviar novamente?
Obrigada, bom trabalho, Ir. Silvana

Ir. Davina Coelho, de Moçambique
nos envia notícias de seu trabalho ecu-
mênico. “Desta vez foi um estudo bíblico
nas  comunidades da Zona de Ratane, a
mais afastada da nossa área pastoral que
nos recebeu com muita alegria e fé.

Éramos seis Igrejas cristãs (União
Batista, Presbiteriana, Luterana, Evangé-
lica de Cristo, Velhos Apóstolos e Católi-
ca)  e mais um mulçumano. Mais de cem
pessoas participaram, sem contar as cri-
anças que têm atividades para elas tam-
bém. O texto trabalhado foi IRS 21,1-16,
a vinha de Nabot.

Foi muito interessante, porque aquela área
luta contra governo e multinacionais que querem
comprar suas terras. Ao final,  uma senhora falou
que esse encontro fez com que ela mudasse de
ideia e não vendesse sua terra porque seus netos
ficariam sem lugar no futuro e o dinheiro logo
termina. Homens e mulheres trabalharam juntos
e partilharam suas angústias e preocupações, mas
também seus sonhos e desejos.

Mais de 100 participantes no ato ecumênico

Houve também uma sugestão de convidarmos
as autoridades para ouvir o que a Bíblia fala a
respeito de nossas vidas, mas o que respondemos
foi convidá-los a juntar-se a nós no dia 29 de
novembro, dia da m
Marcha Global a favor do clima e dia do nosso
encerramento do ano.

Depois de uma viagem difícil por conta das
condições péssimas da estrada retornamos com
muita alegria e  fé mais fortalecida pela Palavra do
Senhor”.
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           Diretor das POM visita missionários
                         nas Filipínas

Uma das tarefas das Pontifícias Obras
Missionárias (POM) é acompanhar e apoiar os mis-
sionários e missionárias brasileiros espalhados pelo
mundo. Com esse objetivo, o diretor das POM, pa-
dre Camilo Pauletti esteve, entre os dias 07 e 16
de outubro, nas Filipinas. Ele mesmo relata o que
viu naquele país que abriga 75% dos cristãos de toda
a Ásia.

Formada por mais de sete mil ilhas, Filipinas
é o país da Ásia com maior presença de cristãos.
Cerca de duas mil ilhas são habitadas sendo que a
população ultrapassa os 100 milhões dos quais 80%
são católicos. A região é muito propícia aos tufões
que com frequência flagelam a vida do povo.

Nas Filipinas atuam mais de 80 missionárias
e missionários brasileiros. Todos os anos eles se en-
contram em duas datas: em fevereiro durante o
carnaval e em outubro para festejar Nossa Senhora
Aparecida, a Padroeira do Brasil.Tempos atrás, al-
guns missionários que lá atuam questionaram por
que alguém da Igreja no Brasil não participaria des-
tes momentos. Em espírito de solidariedade decidi
passar alguns dias nas Filipinas e marcar presença
no encontro. Participaram 35 pessoas, entre as
quais, 25 eram missionários brasileiros de 15 con-
gregações provenientes de 12 estados do Brasil. Foi
um dia de convivência fraterna, celebração, parti-
lha de experiência e alimentos. Conversamos so-

bre as situações, desafios e alegrias.
Além do encontro, durante os dias disponí-

veis foi definido um roteiro de visitas a locais aonde
trabalham nossos missionários e missionárias, como
as Irmãs da Sagrada Família, os padres Pavonianos,
Irmãs da Imaculada Conceição, Irmãs Calvarianas,
os missionários Xaverianos, os padres do Imaculado
Coração de Maria e duas casas dos missionários
Scalabrinianos. Nessas visitas foi possível conhecer
mais de perto o dia a dia destes missionários, ouvir
e sentir seus apelos e alegrias. Várias realidades são
desafiantes, como a pobreza em que vive boa parte
da população e as exigências da missão de humanizar.
As atividades são muitas. Há trabalhos com educa-
ção de crianças, pastoral da criança, atendimento

às comunidades e formação de novos missionários.
Nossos missionários e missionárias mostram

grande alegria por estarem vivendo em terras asiá-
ticas. É emocionante ouvir de uma missionária que
há 32 anos serve aquela gente: "Estou feliz de estar
aqui e desejo morrer servindo este povo".

Os maiores desafios são o aprendizado da lín-
gua, os meios de transportes, a miséria que afeta
boa parcela da população e a falta de recursos para
os trabalhos. Mesmo assim, não lhes faltam ânimo e
esperança. Os missionários são bem acolhidos, se
aproximam com facilidade do povo e são muito
respeitados.A maioria das Congregações trabalha
com a formação, recebendo vocações de vários pa-
íses da Ásia. Há bons Institutos de Filosofia e Teolo-
gia. A Igreja tem influência na sociedade e marca
presença positiva. O povo tem grande consideração
principalmente pelos ordenados. Buscam conselhos
e pedem bênçãos. Nas missas dominicais as Igrejas
ficam cheias, muitas celebrações são realizadas nos
“Shoppings Centers” e nas pequenas comunidades.
Manifestamos a gratidão a Deus pelo belo trabalho
realizado pelos nossos missionários e missionários.
Ao mesmo tempo, pedimos a Deus que os continue
abençoando com muita saúde e coragem.
(Pe. Camilo Pauletti)

Encontro com os missionários brasileiros

Visita a missões nas Filipinas

Visita a uma das escolas
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ologia, Irmã Zenaide traba-
lha como psicóloga e psico-
pedagoga na área social,
projetos sociais, atendendo
a famílias, adultos, jovens,
crianças, com dificuldades
de aprendizagem em ques-
tão relacional.  “Sempre
trabalhei  nesta área com
os pobres”, relata.

A presidente nacio-
nal da CRB, Irmã Maria Inês
Vieira Ribeiro falou sobre o
significado do envio de mais

duas religiosas. "O primeiro sentimento é de vitali-
dade da missão que continua despertando pessoas
generosas, corajosas, para um país da América La-
tina que ainda clama por mais vida, mais dignida-
de.  Justamente esta comunhão,  – não que o Brasil
seja melhor que o Haiti, que é um país de uma cul-
tura maravilhosa, um povo alegre -  quando envia-
mos missionárias para darem-se a si mesmas em
missão, elas acabam recebendo e se tornam mais
sensíveis com os pobres. Esse encontro é  de servi-
ço. O lugar da vida religiosa é onde a vida mais
clama, que é o grande slogan da nossa vida consa-
grada na América Latina" - enfatizou.

Zilda Arns - A primeira missionária mártir
Tudo começou com uma conversa   da então

presidente da CRB Nacional, Irmã Márian Ambrósio
com a doutora  Zilda Arns, que tinha um projeto
eficaz reconhecido pela sociedade brasileira de tra-
balho na pastoral da criança. Doutora Zilda curou a
muitos menores em situações de periferia, aqui no
Brasil, com o seu reconhecido e milagroso soro ca-
seiro.

Convencida de que o convite de Irmã Márian,
de abrir a pastoral do menor no Haiti seria de gran-
de valor para aquele povo, doutora Zilda partiu para
nunca mais retornar à sua terra natal, o Brasil. Dis-
se “sim” e apenas tinha chegado, aconteceu o ter-
remoto que dizimou milhares de haitianos e levou

para sempre
Zilda. Em pro-
cesso de beati-
ficação, com
certeza será ela
a intercessora
desta nobre
causa, pela
qual ela deu a
vida.

A comunidade intercongregacional do Haiti
vai receber mais duas missionárias brasileiras: Ir.
Zenaide Laurentina Mayer, da Congregação das Ir-
mãs Franciscanas de São José, que foi enviada dia
27 de outubro, durante Celebração Eucarística rea-
lizada na Sede da Conferência dos Bispos do Brasil –
CNBB. A outra religiosa é Irmã Vanderleia Correa de
Melo, da Congregação das Franciscanas de Cristo
Rei.

Desde o terremoto que assolou o Haiti em
2010, a Conferência dos Religiosos do Brasil tomou
a iniciativa de enviar missionárias,  por meio da
Igreja.

 “A colheita é gran-
de e os operários são
poucos. A vida da gente
só tem sentido quando
doada por grandes cau-
sas e esta missão é uma
delas”, disse com brilho
nos olhos a Irmã
Vanderleia, paranaense
de Mariópolis. A irmã
tem  dezessete anos de
Vida Consagrada. Há
seis anos realiza traba-
lho pastoral em assen-

tamentos, fazendas e pastoral da criança, na cida-
de de Cocalinho – MT.  Sua expectativa para esta
nova missão é que haja troca e experiências e
interação com a cultura haitiana.

A resposta positiva de outras missionárias que
partiram em missão para o Haiti, foi segundo a reli-
giosa, o grande incentivo para que ela pudesse di-
zer sim agora. “Esse é o tempo oportuno para mim”,
afirma. Formada em artes plásticas e pedagia
Vanderleia, assumirá, a partir de março de 2016,
projetos relativos ao trabalho com crianças, jovens,
formação e alfabetização.

A outra religiosa é Ir. Zenaide, catarinense
de Presidente Getúlio. “Vou por causa da minha pai-
xão por ser missionária. Minha vocação nasceu do
chamado de uma outra irmã à missão ainda na mi-
nha infância. Isso me levou para a Congregação.
Minha vocação é religiosa e missionária, embora
nunca tenha pensado em missão ad gentes mas agora
será.  Desde que a CRB abriu o projeto eu já sentia
vontade de ir em missão”, explica ela.

Sobre suas expectativas em relação à mis-
são, Ir. Zenaide diz não estar pensando no como
será. “Tenho este impulso de ir, aberta a realidade.
Expectativa de conviver e dentro da realidade, o
que é possível, ajudar e colaborar”.

Formada em psicologia, psicopedagogia e te-

Haiti recebe mais duas missionárias:
      Ir. Zenaide e Ir. Vanderleia

Ir . Vanderleia

Ir. Zenaide

Dona Zilda
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Em todo o Brasil, lembrou-se do trabalho
 de nossos missionários e missionárias

em 18 de outubro, o Bra-
sil inteiro reuniu-se em ora-
ção por ocasião do Dia Mun-
dial das Missões. Diversas so-
lenidades foram realizadas
nas paróquias, lembrando o
trabalho missionário de reli-
giosos, religiosas e leigos.

Os grupos de Infância e Ado-
lescência Missionária (IAM) das comu-
nidades de Parque Santana, Mondubim e do bairro
Vila Manoel Sátiro, em Fortaleza (CE), realizaram
uma visita missionária às famílias em comemora-
ção ao Dia Mundial das Missões. Cerca de 150 pes-
soas participaram.

A assessora Cristina, no bairro Mondubim es-
tava radiante com a presença das crianças: “É mui-
to bom ter a certeza de que crianças e jovens ainda
tem amor pela Igreja de Cristo e querem torná-lo
conhecido e amado”.

O coordenador da IAM na arquidiocese de For-
taleza, Alann Fonteles, esteve presente no evento
e participou das visitas ficando impressionado com
a atitude das crianças que, no início pareciam um

pouco acanhadas, mas que logo assumiram o
protagonismo da missão e começaram a evangelizar
as pessoas.

A coordenadora paroquial da IAM, Aline, do
bairro Vila Manuel Sátiro também se mostrou muito
feliz com a participação de todos. “Aqui trabalha-
mos unidos com a JM e eles estão juntos com as
crianças na missão. O que é mais legal de se ver é a
continuidade do trabalho. Quase todos que são da
JM foram da IAM e eles não desistiram, continua-
ram, perseveram. Dá uma felicidade imensa”.

 Alann Fonteles, Comunicação IAM

150 jovens visitaram famílias

Realizou-se no dia 18 de outubro, a terceira
edição da pedalada missionária em comemoração
ao Dia Mundial das Missões realizada pela IAM do
Decanato de Humaitá. O evento contou com mais
de 570 pessoas envolvendo crianças, adolescentes

da IAM das três paróquias da cidade de Humaitá. A
Juventude Missionária  e as famílias também
estavam presentes. Contou também com a
participação do pároco da paróquia de São
Francisco, Frei Dárez e do diretor espiritual da IAM,
Padre Manh.

 Iniciou na Praça da Saúde Centro com a
benção das bicicletas feita pelo Padre Manh. Em
seguida seguiu-se pelas ruas e avenidas da cidade
fazendo cinco paradas para a reflexão dos temas
“A Missão dos pequenos, a vida consagrada na
Igreja, juventude inquieta e solidária, as periferias
nos chamam,  o grito que vem da Amazônia e a
reflexão mais esperada do evento a mensagem do
Papa Francisco para o Dia das Missões 2015”.  No
final foram escolhidas as quatro bicicletas mais
enfeitadas com as cores dos cinco continentes e
em seguida foi oferecido lanche para todos que
estavam no evento.

Um muito obrigado a todos os assessores que
não mediram esforços para a realização do evento
em especial à equipe diocesana da IAM.
Silvio Carlos-  IAM de Humaitá - Am.

570 pessoas presentes na pedalada
    missionária em Humaitá (AM)

O dia foi das crianças
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   Vivência de leiga missionária
em Moçambique: missão é servir

Almoço junto a uma família

Rose junto a  membros da comunidade

A missionária leiga Rose
Coelho, maranhense de Cajari,
realizou sua vivência missioná-
ria em Moçambique, na cidade
de Cuamba, por três anos e meio.
Eis seu testemunho:

:
“Desde que ouvi falar de África

desejei ir para lá, colaborar um pouco,
me doar, não sabia como e nem quando,
apenas que era difícil, porém não parecia
impossível. Fui crescendo e reforcei esse
desejo no sacramento do crisma. Mais
tarde durante um retiro de três dias para
jovens foi-nos solicitada uma palavra
“chave” e escolhi AMAR-SERVIR, então
meu desejo de servir e, na África foi
crescendo.

O tempo foi passando quando surgiu uma
oportunidade de ir para Moçambique - país africano
vibrei de alegria era chegada a tão desejada hora.
Eu faria parte de uma equipe mista, padres,
religiosas e leigas. Um projeto bastante pobre
financeiramente e lembro quando o inesquecível
Dom Franco Masserdotti explicou-me claramente
toda a situação do Projeto Igrejas-Irmãs
Moçambique-Nordeste 4/5, que não estava nada
fácil, a impossibilidade de apoio para leigos,
principalmente no meu caso que não estava
vinculada com nenhuma congregação e perguntou-
me: “Rose, ainda assim tu estás disposta a ir?” A
resposta foi um forte SIM.  Assim, saí de Brasília
para um mês de convivência com a equipe em Nova
Iorque - Maranhão (cidade com cerca de 5.000
habitantes) logo em seguida fomos enviados pela
diocese de Balsas. Participamos do 1º Congresso
Missionário Nacional em Belo Horizonte onde houve
outro “envio” e partimos para Moçambique.

O
grande desafio foi deixar minha família que estava

muito relutante em concordar com minha decisão,
não com meu desejo de servir, mas tão longe? Afinal
ir para África era sinônimo de miséria, guerras,
doenças e morte. Foi muito difícil dizer aos meus
pais que eu precisava ir que era chamado de Deus,
talvez não tenham compreendido minha decisão,
mas foi lindo e emocionante, quando na missa no
momento do abraço da paz minha mãe disse que
me abençoava para partir em missão. Era o que eu
precisava ouvir pra seguir tranquila. Fomos bem
acolhidos, os desafios eram muitos, lá a
comunicação era bastante precária, não havia a
facilidade da internet, em casa não tínhamos
computador, o que dificultou a comunicação com
minha família, correspondência demoravam até um
ano pra chegar, algumas nunca chegaram, não havia
recursos financeiros para vir de férias, esse foi
apenas o impacto afetivo.

Chegando lá fui bem acolhida pela
população e foi interessante perceber que o povo
quer a presença do missionário lá, muito mais do
que “fazer e fazer” ele quer conversar, quer ser
escutado, respeitado; muito mais que “levar Jesus”
é estar com eles.

Moçambique é um dos 54 países do
continente africano, localizado ao sudeste, a língua
oficial é o português e a segunda mais falada é o
Macua. Uma natureza exuberante, com suas praias,
lagos, animais, montes, embondeiros (baobás), etc.
Trabalhei ao norte do país na província Niassa,
cidade de Cuamba, diocese de Lichinga. Quando
fui para lá, não sabia o que ia fazer, só tinha uma
certeza: ia trabalhar com o povo, naquilo que fosse
preciso, e assim aconteceu. Logo fui convidada para
dar aulas na escola secundária, com formação
humana e ética, Pastoral da Juventude,
acompanhar uma comunidade inteira, e assim fui
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Rose em meio às senhoras da comunidade

As crianças eram as preferidas de Rose

“tornando-me” uma africana, estava com eles onde
precisasse, para um curativo, para apoiar e
acompanhar no hospital, nos funerais, nas visitas,
também nas festividades. Fui me inteirando da
cultura, algumas tradições desafiadoras como rito
tradicional de iniciação, algumas comidas bem
diferentes. A grande dificuldade foi ver tanta
pobreza, fome, a dificuldade para adquirir água, a
desnutrição que maltrata e mata principalmente
crianças e idosos, há muitos órfãos; um número
acentuado de portadores de HIV/AIDS, sem contar
com a malária tão presente na vida dos
moçambicanos e às vezes tão forte que muitos não
resistem e entre tantos, uma era nossa colega de
equipe: Ir. Verônica, que veio a falecer
rapidamente, uma dor indescritível, ela fazia um
excelente trabalho com as mulheres. Nas escolas,
é comum ver salas com mais de 80 alunos  sentados
no chão ou nas poucas cadeiras disponíveis na sala,
onde o professor tem muitas turmas, o que dificulta
e muito a qualidade do aprendizado. A escola na
qual trabalhei é da diocesana, de qualidade, possui
uma biblioteca, uma cadeira pra cada aluno e um
ambiente bem apropriado.

Grande alegria era encontrar com as
“anamwuanes” crianças na língua Macua (a mais
falada), era maravilhoso ver a alegria ao
cumprimentar-me: “Salama mana Rose”; “Salama
mukunha”. Certa vez cheguei numa capela do
interior e todas as crianças pareciam com medo de
mim, distante comecei a brincar com elas e pouco
a pouco no chão da capela (não tinha bancos) eu
estava cercada de tantas crianças, a maioria nunca
tinha visto uma “mukunha” (branca).  As mulheres
discutiam entre si curiosas pra saber se o meu
cabelo era de verdade ou se era aplique, pediram
pra tocar, soltei o cabelo e surpresas elas não
podiam acreditar que era de verdade. Noutra
ocasião surpreendente, para que seu filho perdesse
o medo de brancos uma mãe colocou seu filho pra
me olhar e a criança muito assustada/ apavorada
chorava muito, escondi meu rosto e pedi à mãe
que não fizesse aquilo. As crianças da sede já
estavam mais acostumadas com brancos então nos
tornávamos amigas rapidamente.

O povo moçambicano é um povo muito
alegre, as mazelas diárias não apagam a alegria
festiva deste povo tão querido. Infelizmente, existe
preconceito entre o povo do norte e do sul do país
o que não difere muito do Brasil. Uma tristeza era
perceber que a baixa estima por muitos, que ainda
veem o branco como o superior, por várias vezes
me deparei com situações tristes onde o branco é
tratado com distinção, seja nos hospitais, nos
bancos e até na fila da água.

Ser leiga missionária em outro país é um
grande desafio, pois a Igreja do Brasil ainda não
tem a nível nacional um suporte para os leigos, um
acompanhamento durante todo o processo de
disponibilidade do leigo, seja apoio financeiro ou
espiritual, há projetos regionais, diocesanos ou até
paroquiais que assumem particularmente esses
leigos. E enviar o leigo não parece tão difícil quanto
à volta não há uma preocupação efetiva. Senti falta
dessa presença.

O REENCONTRO
Durante o período que morei lá que não

chamo de experiência, mas de Vivência fortaleci
minha visão de valores, de cultura que trouxe para
o Brasil a gratidão do povo. Fui lançando a semente,
e hoje vejo o quanto nosso testemunho é
importante, as nossas atitudes podem influenciar
e muito a vida das pessoas. Este ano voltei a
Moçambique, por pouco tempo, mas o suficiente
para reencontrar pessoas, ver os frutos do trabalho
e testemunho, ex-alunos, crianças que estão jovens,
alguns jovens agradecidos sejam pelas aulas que os
ajudaram a tornarem-se homens e mulheres de
valores, a fazer suas escolhas, pelos encontros
vocacionais que contribuíram para a opção de serem
religiosos ou religiosas. -Isso é gratificante, é
quando olhamos pra traz e temos a coragem de
dizer: Valeu a pena!

Partir em missão é ter a alegria do Servir, a
incerteza da volta, e segurança que Deus está
presente em todos os momentos, e nessa certeza
que posso dizer: Eis-me aqui Senhor para te servir
e amar!”



          Após 19 anos  na Venezuela
       religiosa parte para Moçambique
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Eis o testemunho da Ir. Inês de

Lima, vivenciando sua fé em
diversas missões especialmente
entre os indígenas venezuelanos

No mês das Missões (16 de Outubro de
1996), deixei o Brasil rumo à Venezuela, cha-
mada civilmente, terra de Bolívar”, porém
para esta missionária foi “terra dos irmãos
indígenas”. Foi a eles mais diretamente que
se dirigiu nosso trabalho pastoral dentro do
caminho daquela Igreja. São 40 etnias de po-
vos ndígenas, uma riqueza de culturas dis-
tintas e comunidades espalhadas em todas
as zonas de fronteiras. Que alegria convi-
ver, trabalhar e acompanhar o processo de
luta destes irmãos que na sua simplicidade
de vida nos proporciona ter outra visão no
modo de se relacionar com o Divino, com a
natureza e com o outro.

Ao longo destes anos, partilhei a minha
vida, o meu tempo e a minha fé, com quatro
etnias de modo mais sistemático, ou seja,
vivendo nas suas comunidades: Os Wayüu,
que vivem na “Guajira Venezolana”, estado
de Zúlia, fronteira com Colômbia. Ainda hoje
é difícil o labor da evangelização nesta
zona... é difícil falar de um Deus de paz e
de perdão, quando a vingança faz parte do
seu modo cultural para “aparentemente”
resolver os problemas, sobretudo entre as
“clã” (famílias distintas dentro da própria
etnia). Outra dificuldade é a gente  ver-se
rodeada do exército, da polícia, da guarda
nacional, em contínuo enfrentamento com os que
“bachaquean” (compram e vendem) na fronteira.
Minha impressão era ver prevalecer a lei do mais
forte não a justiça. Assim que, sendo este local de
clima desértico “geograficamente”, também se
refletia este “clima seco” espiritualmente, na vida
da maioria das pessoas com relação à sua vida de
cristãos.

Não obstante, que bonito ver espalhadas por
aquelas “savanas” varias capelas: São José, N. S.
do Carmo, N. S. Consolata, São João Batista, N. S.
de Fátima, Santa Helena. E as festa patronais eram
a razão suficiente para reunir a comunidade e ao
menos uma vez por  ano para partilhar de maneira
sã as duas dimensões “religiosa e cultural”. As festas
duravam no mínimo três dias.

Mas o certo é que a vida missionária
“desacomoda”. Quando eu pensava estar
acostumada que o sol queimasse a cabeça e a areia,

os pés..., chegou o apelo para mudar o olhar e ver
que também existia uma “selva amazônica” onde
outros irmãos Indígenas Ye´kuana e Sanema,
também esperavam por uma presença, por um
anúncio, por um apoio humano e de formação
cristã. Esta comunidade chamada Tencua, pertence
ao Vicariato de Porto Ayacucho, estado do
Amazonas. O lugar é de difícil acesso. Para chegar
lá utiliza-se os três tipos de transporte: 14 horas
por terra, uma hora  pelo ar, e mais ou menos cinco
horas, por água. É um lugar privilegiado para
experimentar a solidão (ainda nos dias de hoje não
tem cobertura para telefone), porém, aí se pode
intensificar a comunicação com Deus por meio de
tantos sons da natureza. A dedicação ao trabalho
evangelizador passa de modo especial pela
educação e a promoção da mulher, mas além das
dificuldades está a alegria de acompanhar estas
comunidades  missionárias.

Ir. Inês de Lima
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Casas em palafitas
E o caminho segue…, para quem já viveu no deserto,
viveu na selva... seguramente  pode viver nas águas.
Esta é a realidade de outra comunidade onde
partilhei  a vida: Nabasanuka, que faz parte do
Vicariato de Tucupita, estado Delta Amacuro, Ali
senti a presença dos Irmãos Indígenas Warao, que
tem como estilo de vida suas casas em “palafitas”
(viver no meio das águas). Visto de fora, pelas fotos
é uma maravilha. Ver as beiras do grande rio Orinoco
e dos muitos pequenos rios, a maré que se vai
alternando entre alta e baixa e misturando suas
águas com as do oceano,é indescretível. Porém viver
nestes palafitas onde o único cômodo é a rede, não
é fácil. O forte calor do dia, se mistura com um frio
úmido nas madrugadas, provocando muitas doenças
e os que estão desnutridos pouco a pouco chegam
a ser tuberculosos.

Mas a fé assumida pela maioria dos Waraos,
sobretudo os anciãos, é que leva a gente a superar
as dificuldades de transporte  fluvial, para encontrar
e celebrar com gosto junto com estas comunidades.
Quantas vezes experimentei o canto ao lado de estes
irmãos. A principal tarefa dos missionários é dedicar
muito empenho na formação dos catequistas locais,
para que cheguem a ser mais tarde celebrantes da
Palavra.

Lamento ter estado tão pouco tempo nesta
realidade missionária que roubou meu coração,
porém quando estamos conscientes de que a missão
está em todas as partes então aceitamos mudanças
para sermos coerentes e poder prestar um serviço
à Igreja onde mais se necessita. Digo isto porque
fui chamada a trabalhar em Carapita, na capela N.
S. da Consolata, um dos bairros muito perigosos
nos morros de Caracas,  que pertence à Paróquia
de São Joaquim e Santa Ana.É uma autêntica “selva
de cimento”, as casas são sobrepostas umas a
outras, o que faz com que as famílias não tenham
nenhuma privacidade, e isso favorece o aumento
de uma grande violência onde todos sabem da vida
de todos. Uma das grandes dificuldades é aprender
a conviver com os múltiplos sons, música alta de
todos os gêneros, gritos dos adolescentes com
palavreado não tão agradável, disparos e não só de
armas pequenas, mas, também de fuzil, ou, quem
sabe, se não é metralhadora pelos disparos
contínuos. quantos fracasados e quantas famílias
para acompanhar e levantar o ânimo com o poder
da oração..., e daí a gente entende que a “Missão
é Consolação”.

Trabalho em nível nacional
Sabendo da minha experiência de viver

diretamente na missão “geográfica”, ou seja, nas
comunidades Indígenas, a Conferência Episcopal
Venezolana, pediu às missionárias da Consolata,
para que eu pudesse prestar um serviço à Igreja a

nível nacional, desde a Oficina de Missões,
Departamento de Missões - DEMIS, trabalho que se
realiza em conjunto com o Conselho Missionário
Nacional – COMINA e também com as Obras
Missionárias Pontifícias – OMP. Quanto me alegra
ter podido dar tudo de mim neste trabalho..., às
vezes eu pensava que “caminhava mais que o
vento”, comecei a retornar nas comunidades
Indígenas justamente para fazer o que sempre achei
que era o mais necessário, a “Formação dos
Líderes”. Quanta riqueza porque agora já não era
uma etnia..., mas várias e em comunhão. Outra
atividade desta oficina, sempre pensando na
Formação foi elaborar um plano de Formação em
Missiología, incluindo a participação também de
leigos dos diversos grupos apostólicos
 para se prepararem a serem melhores discípulos
missionários e partilharem a fé como é o desejo
expressado no Documento de Aparecida e re –
afirmado no Congresso Americano – CAM 4.

Rumo à África
Este Serviço que era de animação para os

demais me permitiu, dizer um novo SIM, para uma
nova etapa em minha vida..., “não é permitido só
falar da missão, temos que colocar o carimbo...,
com nosso próprio testemunho” e como a terceira
idade não é impedimento para a Missão, então
vamos lá. África é o novo horizonte e a Igreja de
Moçambique me abre as portas para o novo da
missão, com gosto ali seguirei gastando as minhas
energias na construção do Reino daquele que chama
e é fiel.

Nada pode esconder (do ponto de vista
humano) os sentimentos “desencontrados”. Que dor
senti ao deixar Venezuela neste momento em que
vejo o povo que tanto quis, passando dificuldades,
mas unida na Oração e na “Missão Consolação” lhes
seguirei acompanhando..., e de uma vez meu
coração já está aberto para que novamente no Mês
das Missões (16 de Outubro 2015) eu possa
empreender um novo Ad Gentes.

“SENHOR de todos os povos, quão grande es
Tu!”, elevo a Ti minha Gratidão! Assim como confias
em mim, permita – me colocar em tuas mãos
benditas minha pobreza e minha disponibilidade
missionária..., estou segura que se nascesse de
novo, escolheria está mesma vocação..., a Missão.

O Fundador da Família Consolata, nos
motivava com o exemplo de Maria “Ela se sentiu
Consolada com a presença de Jesus e O deu como
Consolação para todos os povos”

E agora, você que refletiu comigo este trecho
de caminho, não é verdade que sente o coração
arder???,  pois é, seja mais Missionário/a..., Vale a
pena! e por esta amizade que nos uniu lhe peço:
reze uma Ave Maria por mim... Muito Obrigada!

Ir. Inês de Lima, mc.
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O missionário rogacionista Pe. Alceu
Santana, depois de seis anos no Paraguai,
assumiu uma nova missão, desta vez na
Angola. Aqui seu testemunho:

“Em janeiro de 2013, durante o período de
férias na casa de meus pais, tive a sensação de que
este seria o meu último ano na Comunidade
Rogacionista de San Lorenzo, no Paraguai. Organizei
de tal modo a minha vida que tudo o que eu fazia,
o realizava como se fosse pela última vez. Esta
experiência ajudou-me a sair aos poucos, num
processo. Deus é nosso aliado, nosso parceiro,
sempre presente em nossa vida. Sua ação se faz
notar através de fatos, acontecimentos, na história.
“Por que estais preocupados e por que tendes
dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés:
sou eu mesmo! Tocai em mim e vede!” (Lc 24, 38-
39). Depois de um dia de trabalho pastoral,
enquanto descansava sob uma árvore de ingá,
tomando tererê na cozinha da casa, uma menina,
com aproximadamente 10 anos de idade, com traços
fortes da cultura indígena se aproximou e
perguntou-me: É verdade que este é o teu último
ano aqui entre nós?  Respondi-lhe que sim! E para
onde vais?”, me contestou. Com um tom de voz
forte e firme, disse-lhe: para a África!

Imediatamente pensei no que havia falado e
voltei atrás dizendo-lhe que foi uma brincadeira e
que não sabia de nada, do meu futuro. Depois de
15 dias abrindo o meu e-mail, encontrei a carta
convite do Bispo da Diocese de Dundo, norte de
Luanda, capital da Angola, solicitando a presença
Rogacionista em sua Diocese. Em anexo o Provincial
perguntava sobre a disponibilidade para tal missão.
Eu não tive dúvida alguma de que esta missão era
para mim, de que Deus já havia me preparado. Esta
criança era um anjo que me indicava a próxima
missão, depois de seis anos em terras guaranis.
Respondi-lhe: aqui estou, envia-me, como o profeta
Isaias. Desde aquele instante fui tomado de uma
grande alegria que perdura até os dias de hoje.

Por três vezes o Provincial perguntou-me
sobre a minha disposição para esta missão. Senti-

me como Pedro diante da insistência de Jesus.  Em
todas as vezes respondi com mais insistência e
firmeza: eu quero! Este sim nasce da graça e da
misericórdia divina. Deus é bom, por isso chama,
convida e envia. Sinto-me enviado por Deus para
realizar a sua obra. O carisma Rogacionista deve
estar em meio a este povo pobre e sofrido.

Em agosto deste mesmo ano participei de
uma formação no Centro Cultural Missionário, em
Brasília e comecei a preparar os papéis para viajar,
fazer uma visita em loco.

No dia 21 de fevereiro de 2014, despedi-me
da missão no Paraguai. Trouxe uma bagagem enorme
de valores como a partilha, a solidariedade, a
família. Viver sem pressa, com o necessário, ter
fé, confiar. Minha eterna gratidão ao povo
paraguaio!

No dia 8 de julho cheguei em Luanda e fui
recepcionado por Dom Estanislau Marques
Chindecasse, svd. Durante 10 dias visitei a Diocese
e a Paróquia São Francisco Xavier, no município de
Cuango. A Diocese tem uma extensão de 106.000
km organizada pastoralmente em  8 paróquias
administradas por 9 sacerdotes  (6 religiosos e 3
diocesanos). O idioma autóctone se chama Chokue.
A guerra civil terminou em 2002, deixando rastros
como o êxodo rural, prostituição, alcoolismo,
drogas, Aids. A paróquia que será assistida pelos
Rogacionistas  tem uma população de 140 mil
habitantes, organizada em 35 comunidades.

No mês de outubro estarei partindo para esta
missão Rogacionista, juntamente com os padres Roy,
31, indiano e Venuste, 51, ruandês. Seremos uma
comunidade religiosa bem diversificada, cada um
de um continente, porém com o mesmo ideal de
vida: lançar as sementes do Rogate na África
Austral”.
Com carinho, Pe. Alceu Santana!

       Angola  recebe missionário
            brasileiro rogacionista

Pe. José em visita às POM


