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Tema da campanha
 missionária 2015:
   Missão é servir

Já estão sendo distribuídos
os subsídios da Campanha
Missionária 2015  a todas as
dioceses do Brasil. O missi-
onário, em terra de missão,
bem sabe da profundidade
deste Tema, pois o vivencia
a cada momento.

    Scalabrinianas atuam junto
 aos imigrantes em Rio Branco-AC
   e na República Dominicana
                   Pág. 7, 8  e 9

Continuam os preparativos para a co-
memoração do Dia Mundial das Missões. Nes-
te ano, é mais do que justo lembrarmos,
exaltarmos e seguirmos o exemplo de mi-
lhares de missionários e missionárias em ter-
ra de missão, que levam à risca o Tema da
Campanha: Missão é servir. Saíram da zona
do conforto de seus conventos ou paróquias
brasileiras e atiraram-se nas águas do servi-
ço, dia e noite, quer faça sol ou chuva, nas
estradas lamacentas ou nas de asfalto, em
todos os continentes.
O Brasil não vai esquecer estes heróis missi-
onários e missionárias. Vamos segui-los com
nosso oração, apoio material e comunhão
em seus passos.
        O editor.

Pra começo de conversa
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Obrigada, pelo jornal.
Fico emocionada com a imagem de
Adelaide, de Irene.
Abraços.
Ir. Lucia Amabile - Togo

                  PARAGUAI

Paz e Bem!
Obrigada pelo envio do Jornal Parceiros
das Missões. Carinhos desde o Paraguai.

              MEXICO

Bom dia senhor editor!
Finalmente estou lhe respondendo do
México. Cheguei aqui no dia 21 de
dezembro e fui logo participando do
Encontro com todas as irmãs. Foi bom.
Na visita ao Brasil foi tudo muito rápido e
só  ficou saudades da minha terra. Agradeço
mais uma vez pela vossa acolhida nas POM
e também pelo artigo que publicou em
dezembro.
Por aqui tudo mais ou menos com a situação
do país. Os narcotraficantes continuam
fazendo violências. Para alguns que já
vivenciam isso, depois de vários anos,
parece que cresce sempre mais o domínio
das forças do mal. Esperamos que não seja
assim, porém, vejo que as pessoas tem
muito medo.  Apesar de tudo isso, eu estou
bem de saúde, continuo me ambientando
e estudando a língua espanhola.
Acho que conhecer bem a língua será uma
segurança maior pra mim. Fiz um curso
acelerado de três meses no Colégio de
Cultura e Língua Mexicana que é um
Programa da Universidade de Guadalajara.
Em julho farei a prova para o Diploma de
Língua Espanhola e depois ...vou ver de
perto e sentir as emoções no Santuário da
Virgem de Guadalupe.
Vou participar e dar meu testemunho no
Congresso Nacional da Juventude
Missionária (CONAJUM - de 23 a 26 de
julho). Como você vê não estou
desempregada. Estamos com grupos de
jovens, adolescentes e crianças.
Um outro dia lhe mando algo sobre isso.
Continuemos unidos na oração e no ardor
missionário.
Sua irmã,
Neusarina Caravelas

                      BRASIL

Estimado editor!
A comunicação missionária é prá já.
Obrigado. Agora consegui abrir e ler todos
estes conteúdos, testemunhos, exemplos
e estudos da realidade missionária além
fronteiras.
Muito obrigado. O Jornal Parceiros das
Missões é um permanente redespertar
missionário, também para nós, podemos
dizer, de outros tempos... Abraços e rezo
por vocês todos e por toda a Igreja
missionária.
Pe. João Panazzolo

              FILIPINAS

Bom dia senhor editor!
Acabo de receber o Jornal Parceiros das
Missões e te agradeco de coração... Aqui
nas Filipinas tudo bem! Abraços e bom
trabalho!
Lázara Siqueira

               BRASIL
E muito lindo o jornal. As notícias estão
muito interessantes e vale a pena ler. Um
grande abraço para todos. Ir. Tânia

TOGO
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“Como gostaria de encontrar
as palavras para encorajar uma es-
tação missionária mais ardorosa, ale-
gre, generosa, ousada, cheia de amor
até ao fim e feita de vida
contagiante”, disse o Papa, citando
sua Exortação Apostólica Evangelii
Gaudium.

Com essas palavras, o papa
Francisco concluiu dia seis de junho,
sua série de audiências com os par-
ticipantes da Assembleia Geral das
Pontifícias Obras Missionárias. Em
seu discurso, Francisco recordou que
a atividade missionária constitui ain-
da hoje o maior desafio para a Igre-
ja.

Sem a inquietação e ânsia da
evangelização – ressaltou – não é pos-
sível desenvolver uma pastoral crível e eficaz, que
una anúncio e promoção humana.

Portanto, a Congregação para a Evangelização
dos Povos e as Pontifícias Obras Missionárias (POM)
são protagonistas de uma renovada evangelização,
chamadas a atuar nas fronteiras geográficas e hu-
manas, a sair pelas estradas e ir ao encontros dos
irmãos e irmãs que vivem sem a força, a luz e a
consolação de Cristo, em especial os pobres e mar-
ginalizados.

Missão
Aos responsáveis pelas POM, o Pontífice pe-

diu que estejam atentos a não cair na tentação de
se tornarem uma ONG, um escritório de distribui-
ção de subsídios ordinários e extraordinários. “O
dinheiro é um auxílio, mas pode se tornar também
a ruína da missão”, advertiu.

“Com tantos planos e programas, não deixem
Jesus Cristo fora da Obra Missionária. Uma Igreja
que se reduz à efici-
ência dos aparatos de
partido já morreu,
mesmo que as estrutu-
ras e os programas em
favor dos clérigos e
dos leigos “auto-ocu-
pados” durem ainda
por séculos.

Autenticidade
Para Francisco,

uma verdadeira evan-
gelização não é possí-
vel sem a energia san-
tificadora do Espírito
Santo, o único capaz
de renovar e impulsi-

onar a Igreja numa saída autêntica de si para evan-
gelizar todos os povos.

E concluiu: “Que Nossa Senhora, estrela da
evangelização, nos dê sempre a paixão pelo Reino
de Deus, para que a alegria do Evangelho chegue
aos confins da terra e nenhuma periferia fique sem
a Sua luz”.

Na Assembleia Geral, participou o diretor das
POM no Brasil, Pe. Camilo Pauletti, que comentou
as palavras do Pontífice.
"As Pontifícias Obras Missionárias, junto com a Con-
gregação para Evangelização dos Povos, são a alma
da Igreja. Delas deve brotar a força que a Igreja
tem. Papa Francisco mostrou-se muito sincero e hu-
mano, sempre ressaltando sua preocupação com os
pobres, excluídos e marginalizados. O que Francis-
co faz é uma retomada do próprio Evangelho e sem-
pre nos encoraja a repetir esses gestos"- concluiu
Pe. Camilo.

Maior desafio para a Igreja
  é a atividade missionária

Pe. Camilo saúda o Papa

Os diretores das POM de todos os países
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“Quero deixar um recado
para as pessoas do Brasil, leigos,
religiosos e religiosas que sen-
tem o chamado de Deus para
servir. Que não tenham medo de
se lançarem no trabalho missio-
nário. Aqui na África temos mui-
tos desafios, dentre os quais a
malária, mas nada se comparam
com a grandiosidade de uma
doação. Não fiquem preocupa-
dos com o aprendizado. Aqui
será o aprendizado para o resto
de suas vidas, Há muita coisa lin-
da por viver na África. Sabemos
que as necessidades da América
Latina são grandes mas em nada
se comparam com as aflições da
África. Venham! Não tenham
medo! Venham com coragem e
Deus proverá de tudo o que ne-
cessitarmos!” Este foi o apelo da
Ir. Maria Helena de Souza, 77
anos, religiosa da Congregação
de Jesus Crucificado e piracicabana. A religiosa tra-
balha em Nampula há 19 anos.

Ir. Helena é uma das tantas religiosas que ali-
mentavam o sonho de partir para as missões na Áfri-
ca. Desde jovem sentia o desejo de doar sua vida
em favor dos mais pobres, por causas justas e por
isso, trabalhou intensamente na periferia de Osasco
junto aos mais necessitados. Depois serviu em ou-

tras casas em
Chapecó (SC) e
mais sete anos
na Amazônia. A
partir de 1996,
Nampula foi o
lugar escolhido
entre os convi-
tes. A princípio,
viveu imensas
d i f i c u l d a d e s
com as questões
culturais, espe-
cialmente a lín-
gua do povo. Foi
intensificando o
trabalho entre a
população mais
pobre e ali des-
cobriu os valo-
res e as riquezas

Não tenham medo! Tenham coragem!
       Vale a pena ser missionária!

das pessoas. “Meu empenho foi
em entender o povo,que apesar
de viver uma vida frágil, convi-
vendo com a doença e a morte,
o povo chora um dia e no outro
é capaz de acolher, de sorrir e
de ter coragem de ir adiante. O
povo vive com o pouco que tem.
O povo não acumula bens, não
é consumista. Ali aprendi a vi-
ver com o necessário somente.
Isto vem questionar o nosso
mundo consumista e voraz, que
nunca está satisfeito. Por isso
nosso trabalho é de ajudar na
conscietização deste povo e des-
cobrir seus valores”.

A comunidade religiosa de
Jesus Crucificado possui duas
casas. Numa delas acolhe jovens
que não tinham condições de
estudar. São jovens que vieram
da roça e ali na casa de forma-
ção têm a oportunidade de me-

lhorarem de vida, bem como suas famílias. Outro
setor é o da saúde. Aqui se pratica a saúde alterna-
tiva, com o atendimento às pessoas e  são feitos
remédios alternativos para a saúde da população.
Outro campo é o da comunidade católica, com a
Associação dos Camponeses, descoberta de lideran-
ças e apoio ao jovem moçambicano.

Alegrias
Entre as alegrias que Ir. Maria Helena sentiu

foi a consagração das duas primeiras jovens da co-
munidade, Ir. Ana e Ir. Adila. Depois de quatro anos
de experiências, noviciado e votos, finalmente duas
jovens se consagraram a Deus. Para a congregação
foi uma das grandes conquistas, pois o trabalho terá
a continuaçção com religiosas do próprio país.

Moçambique

Ir. M. Helena

Povo participando da missaIr. Ana e Ir. Adila
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“As modernas tecnologias de comunicação
estão sendo usadas para a pastoral evangélica,
dentro de um processo de inculturação entre os
índios.Desde maio de 2015 no Alto Solimões,
Amazonas, é bem freqüente encontrar índios Ticuna
assistindo no celular – muitas vezes em grupinhos -
vídeos em MP4 onde os atores não são “brancos”
mas ticuna, a língua materna deles”. A informação
é dos padres capuchinhos Paolo Maria Braghini e
Ricardo Nascimento França, da comunidade de
Belém.

Informa Frei Paulo que a iIgreja Católica  que
desde sempre se coloca na escuta do povo, com
seus missionários e missionárias, vive também no
meio deste povo, com esta etnia, há muitos anos.
O povo Magüta (que nós “não indígenas” chamamos
de ticuna) é o mais numeroso desta região: são mais
de 40 mil. Na verdade, porém, sendo que para eles
não têm fronteiras políticas, a mesma etnia vive
também no Peru e na Colômbia falando a mesma
língua ticuna. Contando o “povo inter-fronteiriço”,
portanto, os ticuna ultrapassam a 50 mil.

Em 1971, o então bispo dom Frei Adalberto
Marzi, percebeu que os indígenas precisavam uma
atenção particular, que não era possível “homologá-
los” na pastoral ordinária das outras paróquias: isto
é valido ainda hoje! Portanto resolveu criar uma
paróquia que concentrava somente indígenas,
principalmente ticuna (há também poucas aldeias
da etnia Cocama, uma de Canamari e poucos
ribeirinhos).

Em quatro de outubro de 1971, foi instituída
a Paróquia São Francisco de Assis com sede na aldeia
Belém do Solimões. A partir de Belém atendemos
pastoralmente a cerca de 65 comunidades,
pertencentes a três municípios. Até hoje a pastoral
indígena desta paróquia é confiada a nós frades
menores capuchinhos e desde 2014 chegou uma
comunidade intercongregacional da CRB, somando
forças com grande entusiasmo.

De forma mais intensa, desde 2005, iniciamos
este processo bem delicado e lento: a inculturação
da fé, através do protagonismo dos próprios índios.

Iniciamos tra-
duzir junto com eles
na língua ticuna can-
tos religiosos, ora-
ções e partes da
missa. Encontramos
uma metodologia
simplificada para
realizar a catequese
e animar a celebra-
ção dominical.
Hoje, no livro “Cân-

ticos religiosos em ticuna” recolhemos orações,
noções de catequese e cantos que estão já disponí-
veis em CD (ou MP3) favorecendo a aprendizagem
oral, que ainda hoje é bem mais fácil para os ticu-
na. Foram os jovens indígenas que gravaram tudo!

Vídeos catequéticos em língua ticuna
O trabalho dos padres e das irmãs religiosas

está dando frutos. Na catequese é tudo realizado
em ticuna, na celebração dominical (quando há
Missa) é quase tudo na língua e se percebe que eles
estão amadurecendo rapidamente e se sentem
orgulhosos de eles mesmos poderem finalmente,
evangelizar os próprios parentes indígenas na
própria língua. De fato, os agentes de pastoral não
somente atuam em Belém, mas nas próprias
comunidades que - ao menos uma vez por mês - em
grupos,  após horas e horas de canoa, se reúnem
sempre com muita alegria!

Ultimo fruto deste processo de inculturação
foi a gravação de 10 vídeos catequéticos. Cada
vídeo (de 10-12 minutos) pretende ser uma
introdução a realidades básicas de nossa vida
eclesial, respondendo as perguntas como: “o que é
a Igreja Católica? O que é, como e quando se faz a
catequese? O que é, como se celebra no Domingo a
Palavra? O que é, como e quando se reza o terço?...”

Estes são os vídeos disponíveis hoje: 1- Igreja
Católica; 2 – Catequese; 3 – Celebração do Domingo;
4 – Sacramentos; 5 – Pastorais; 6 - Batismo; 7 –
Matrimonio; 8 -Terço;  9 – Ano Vocacional; 10 -
Pastoral do Dizimo. Com a ajuda de Deus, porém,
sonhamos de continuar neste processo que é lento,
mas belíssimo e encantador.

Estamos dando os primeiros passos para
traduzir a Bíblia para crianças... e uns dos
tradutores está se formando para ser o primeiro
diácono permanente indígena! Rezemos e torçamos
para que isso e, muito mais, aconteça!

Índios Ticuna do Alto Solimões utilizam
novas tecnologias para a evangelização
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Mais de 200 mil pessoas,
dentre elas vários chefes de Esta-
do, participaram no dia 23 de
maio, em San Salvador, capital
salvadorenha, da cerimônia de be-
atificação do arcebispo mártir,
dom Romero, assassinado por ódio
à fé, em 24 de março de 1980.

“Um homem de fé profunda
e esperança inquebrantável”, dis-
se o Prefeito da Congregação das
Causas dos Santos, Cardeal Angelo
Amato, que presidiu a missa de
beatificação. A festa litúrgica de
Dom Romero será em 24 de mar-
ço, dia de sua morte.

Opção pelos pobres
“O sangue do arcebispo

mártir, derramado em 24 de mar-
ço de 1980, se misturou no altar
com o sangue redentor de Cristo. Homem virtuoso,
sacerdote bom e bispo sábio. Amava Jesus, Maria, a
Igreja e o seu povo. A sua opção pelos pobres não
era ideológica, mas evangélica. Romero permanece
ainda hoje conforto para os desfavorecidos e margi-
nalizados da terra, luz das nações e sal da terra”,
frisou o purpurado. A opção pelos pobres era evan-
gélica e não ideológica”- disse Amato.

O martírio de Romero
O cardeal Amato recordou que o “martírio de

Romero não foi uma improvisação, mas o ápice de
um caminho espiritual. Com o seu tudo e com o meu
nada faremos muito”, escreveu dom Romero em seu
diário quando era seminarista. O religioso lembrou
que uma reviravolta em sua vida de pastor manso e
quase tímido aconteceu com a morte de padre Rutilio
Grande, em 12 de março de 1977, jesuíta
salvadorenho, pároco dos campesinos oprimidos e

marginalizados. “A partir daquele momento, ele re-
cebeu do Espírito Santo o dom da fortaleza que o
tornou cada vez mais explícito na defesa do povo
oprimido e dos sacerdotes perseguidos”, disse ain-
da o cardeal Amato.

Romero é símbolo de paz
“A sua caridade se estendia também aos per-

seguidores para os quais pregava a conversão ao
bem. Portanto, ele não é símbolo de divisão, mas
de paz, concórdia e fraternidade”, concluiu o car-
deal.

Incontentável a alegria de milhares de fiéis
reunidos na Praça do Divino Salvador do Mundo, em
San Salvador. O postulador da causa de beatifica-
ção, dom Vincenzo Paglia, recordou publicamente
o testemunho luminoso do arcebispo mártir, assas-
sinado durante a celebração eucarística pelos es-
quadrões da morte ligados ao governo militar, por-
que denunciava a violência do regime.

“Com a missa de hoje”, disse dom
Paglia, “se cumpriu aquela celebração
que foi interrompida pelo sangue” e a
das exéquias igualmente marcadas pelo
massacre perpetrado pelo Exército con-
tra os fiéis. Vermelho, cor do martírio.
No grande altar montado para a cerimô-
nia foi exposta, junto com outras relí-
quias, a camisa azul de dom Romero,
manchada de sangue. A mensagem foi
clara: a morte não venceu. O vermelho
sempre foi a cor do martírio.

Milhares de pessoas homeagearam don Romero

O beato dom Romero

Dom Romero, exemplo de missionário
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“As irmãs scalabrianianas nos ajudam
a pensar pastoralmente, nas pessoas em
movimento”.

Assim tem se expressado o bispo que
acolheu as Irmãs Scalabrinianas que deram
inicio a Pastoral da Mobilidade Humana na
Zona Pastoral de San Pedro de Macoris, na
Arquidiocese de Santo Domingo, hoje
diocese.

Esta Missão iniciou com a benção de
Deus, pois as Irmãs se fizeram “migrantes
com os migrantes” e não somente por emi-
grar a outro país, com outra cultura e idio-
ma, mas também porque passaram oito
meses em casa alheia, esperando encon-
trar um lugar e uma casa para poder desfa-
zer suas malas e realizar seu grande sonho
de missionárias.

Vivendo esta realidade dura e difícil
para muita gente, as irmãs aproveitaram estas cir-
cunstâncias para intensificar a perseverança e a te-
nacidade em favor da missão.

O objetivo desta missão foi: iniciar nesta re-
alidade de imigração, principalmente haitiana, para
o trabalho de cana de açúcar e a emigração
dominicana para os Estados Unidos e Europa; o tu-
rismo intenso nesta região pelo clima e pelas prai-
as.

O trabalho pastoral foi iniciado diretamente
com os imigrantes haitianos, por serem os mais ne-
cessitados. Logo após os contatos diretos com a po-
pulação e instituições que desenvolviam algum tipo
de atividade com eles, as irmãs se engajaram a este
trabalho dando ênfase a assistência nas enfermida-
des, na catequese, no registro das crianças, docu-
mentação de adultos, organização de comunidades,
celebrações litúrgicas e outras.

O tempo se encarregou de mostrar que além
de trabalhar diretamete com a migração em geral,
era necessário dar uma atenção especial para que
os “braceiros negros, sujos e miseráveis haitianos”
fossem reconhecidos e guiados pastoralmente como
imigrantes e que também eles pertenciam ao grupo
em que Jesus se manifesta como forasteiro.

Foi necessário ensinar com o exemplo a re-
conhecer, amar e servir a Jesus na pessoa do imi-
grante, atendendo suas maiores dificuldades: en-
fermidades, falta de documentação, exploração no
trabalho e desprezo.

Fez falta um trabalho paralelo com o povo
dominicano fazendo uma releitura desde a ótica da
fé, da presença dos imigrantes haitianos.

A formação de agentes de pastoral para esta
área de serviço na Igreja fez dar passos mais signi-
ficativos. A presença de uma religiosa no Instituto
Nacional de Pastoral possibilitou despertar consci-
ência entre os vigários de pastoral de todas as
dioceses, que era sumamente necessário comple-
mentar a Pastoral em seu contexto geral, com uma
atenção especial à realidade da Mobilidade Huma-
na que, ainda não era totalmente reconhecida.

Ainda que lentos, foram dados passos signifi-
cativos até que a Conferência criou a Pastoral da
Mobilidade Humana nomeando um bispo para pre-
sidi-la e uma Irmã Scalabriniana como secretária
executiva.

Após 10 anos de trabalho, praticamente no
anonimato, os bispos compreenderam que a aten-
ção pastoral às diferentes categorias de mobilida-
de: migrantes turistas e marinhos que caracteriza
este país, é uma ordem da Igreja Universal por meio
do Pontifício Conselho da Pastoral dos Migrantes e
Itinerantes da Conferência Episcopal Latino-ameri-
cana do CELAM, através do secretariado da Pasto-
ral da Mobilidade Humana – SEPMOV. Este órgão cum-
priu uma função muito importante desde a solicita-
ção da presença das Irmãs Scalabrinianas para
implementar esta pastoral na Igreja Dominicana,
como no acompanhamento, assessorias e apoio em
todas as actividades das Irmãs e da Comissão Naci-
onal de Pastoral da Mobilidade Humana, uma vez
nomeada.

Atualmente a Pastoral da Mobilidade Huma-
na é reconhecida em todas as dioceses e faz parte
do plano de pastoral de cada uma delas, assim como
do Plano Nacional de Pastoral.

      Missionárias brasileiras atendem
 imigrantes haitianos em Santo Domingo

Reunião de religiosas
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Em 1991, três religiosas scalabrinianas chegaram até a cidade de São Pedro de Marcoris. Atualmen-

te na República Dominicana existem duas comunidades de religiosas scalabrianias: uma em São Pedro de
Marcoris e outra na Capital Santo Domingo. As duas comunidades somam cinco religiosas brasileiras e uma
haitiana. Uma jovem dominicana está preparando-se no Brasil, realizando o noviciado e em breve retornará
ao país.

As religiosas são identificadas como “Irmãs
dos Migrantes” ou as “Irmãs da Mobilidade”,
porque se fazem presentes em todas as par-
tes enfrentando todas as dificuldades e bar-
reiras para cumprir a missão que lhes foi con-
fiada.
Um dos desafios atuais da Pastoral da Mobili-
dade Humana è aquele da emigração
dominicana, especialmente aquela referente
a mulher, que em muitos casos é envolvida no
tráfico humano para a prostituição. Esta rea-
lidade em constante crescimento clama ao céu
e requer unir esforços entre todas as Institui-
ções civis e de diferentes Igrejas para com-
bater e exterminar esta praga no país.
O turismo, embora seja uma fonte de renda
muito significativa e um intercâmbio cultural
apreciável para o pais, não deixa de ser uma
grande preocupação pastoral enquanto ame-
aça o povo dominicano em seus valores hu-
manos e cristãos. (Ir. Albertina Pauletti, mscs)

Atendendo a um apelo do papa Francisco
para que as estruturas da Igreja sejam abertas
aos imigrantes e refugiados e diante da chegada
constante de imigrantes haitianos e de outras
nacionalidades (africanos, asiáticos, latino-ame-
ricanos) organizações ligadas às congregações
religiosas e à arquidiocese de São Paulo, se arti-
culam para oferecer novas vagas de acolhida aos
imigrantes, em espaços das suas próprias estru-
turas.

De acordo com o diretor do Centro de Es-
tudos Migratórios (CEM), da Missão Paz, dos Mis-
sionários Scalabrinianos, padre Paolo Parise (CS),
além das 110 vagas preenchidas na Casa do
Migrante, mantida pela Missão, uma média de 100
imigrantes haitianos têm sido acolhidos na estru-
tura da Igreja Nossa Senhora da Paz.

No ano passado, a Missão atendeu mais de
sete mil imigrantes, com serviços de acolhimen-
to (abrigo e alimentação), documentação, aulas
de vários idiomas, intermediação do trabalho,
entre outros.Diante do drama humanitário que
configura o rosto da imigração atual no Brasil, as
organizações da Igreja Católica estão abrindo no-
vos espaços de acolhida. Segundo padre Paolo
Parise, juntos, os novos espaços de acolhida pos-
sibilitarão a abertura de 300 novas vagas.

''Além da arquidiocese de São Paulo que deverá
disponibilizar uma estrutura de três andares para
o atendimento, estão abrindo novos espaços:  a
Congregação das Irmãs Scalabrinianas, com 150
novas vagas, dentro de 45 dias e a congregação
das Irmãs Palotinas, com a ampliação de 40 para
80 vagas. Para a manutenção dos atendimentos
estão sendo firmados convênios com a Prefeitura
de São Paulo.

  Aumenta atendimento em São Paulo

(Rede Scalabriniana)

Pe. Paolo Parise

Reunião com a comunidade
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As Irmãs Missionárias de São Carlos
Borromeu, Scalabrinianas, que já acompanham
a chegada dos imigrantes na região norte do
Brasil, agora têm uma mais uma missionária na
diocese de Rio Branco(AC) a Irmã Ires da Cos-
ta.  Ali chegam imigrantes, especialmente
haitianos, dominicanos e africanos, entre ou-
tras nacionalidades.

Participaram da chegada da
missionária,  o bispo de Rio Branco, dom
Joaquin Pertiñez,e a irmã Rosita Milesi, dire-
tora do Instituto de Migrações e Direitos Hu-
manos de Brasília (IMDH). A superiora geral da
Congregação Ir. Neusa de Fátima Mariano
apoiou a iniciativa e disse:“Nós esperamos que
o Senhor, por intercessão de Maria, Mãe dos
Migrantes, do beato João Batista Scalabrini,

  Mais religiosas scalabrinianas
         em Rio Branco (AC)

Imigrantes à espera de uma solução

apóstolo dos migrantes, e da beata Assunta
Marchetti, possa ajudar esta nova presença
missionária da Congregação, como uma pre-
sença de solidariedade e de acolhimento, em
defesa da vida e dos direitos dos migrantes”.

Um dos momentos marcantes foi o en-
contro com os mais de 450 imigrantes/
solicitantes de refúgio no abrigo “Chácara Ali-
ança”, que apontaram as urgências de aten-
ção digna aos que chegam em busca de acolhi-
da e sustento. Entre os migrantes há grávidas,
mães com bebês recém-nascidos, e muitos ou-
tros pedindo passagem para o seu destino fi-
nal.

Segundo a irmã Rosita Milesi “é um apelo
à caridade, acolhida e solidariedade, como tan-
to alerta o papa Francisco”.

Uma celebração eucarística, seguida por
confraternização, foi realizada na Comunida-
de Nossa Senhora Peregrina, na casa das Irmãs
de Nossa Senhora, a fim de fortalecer os pre-
sentes na missão.

Pioneira desta missão, a Ir. Ires de Costa
explica que Scalabrini deu o exemplo e enco-
raja a servir com amor a compaixão, com a
esperança e profecia. "É para nós um modelo
que nos inspira a escutar a Deus no grito dos
imigrantes”, disse.

O abrigo deve atender prioritariamente
mulheres e crianças, como propôs o IMDH, par-
ceiro e apoiador da missão. O assunto foi tra-
tado por irmã Rosita com o secretário de Esta-
do de Justiça e Direitos Humanos do Acre, Nilson
Mourão, que considerou a proposta altamente
oportuna, oferecendo desde logo todo o apoio
e suporte necessário.

Ir. Rosita Milesi
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Moçambique vai receber mais duas missioná-
rias que vão se juntar às centenas de religiosas bra-
sileiras que lá trabalham em missão. No dia seis de
abril passado, na Casa Provincial de São Paulo, das
Irmãs de São José de Chambéry foi celebrada a Santa
Missa de envio das Irmãs Maria Inez Leite Ramos e
Sandra Vilela Eleutério. Os celebrantes foram os

padres Flávio Pic-
colin e Paulo Ro-
berto da Silva.
Muitas irmãs de
diferentes comu-
nidades se fize-
ram presentes,
testemunhando o
compromisso e fa-
zendo comunhão
com as missionári-
as.

A liturgia
continuava no cli-
ma Pascal do Res-
suscitado, anunci-
ando que Ele as
precederia na

Galileia, ou melhor, em Mocimboa da Praia,
Moçambique, como disse o pregador. Ele as encora-
jou, como Jesus, a se encarnarem na realidade e
que a linguagem do amor mova os corações e remo-
va as dificuldades.

Corajosas, as duas Missionarias expressaram
seu compromisso de escuta e de caminhar junto com
o povo. Irmã Sandra, que está indo pela primeira
vez para Mocimboa da Praia, recebeu da Provincial,
Irmã Luiza Rodrigues uma “Capulana”, símbolo de
sua identificação com o povo. E as duas Missionárias
receberam da Irmã Provincial uma vela acesa, sim-
bolizando a Luz de Cristo para iluminar e conduzir
suas vidas. Os cantos, e, sobretudo, o Credo Missio-
nário fortificaram a decisão de atender ao pedido
de Jesus: Ide, pois e ensinai a todas as nações (Mt
28, 18-19).

A comunidade missionária em Moçambique é
constituída por quatro Irmãs brasileiras: Severina
Brogliato, Joana de Arruda, Maria Inez Ramos e
Sandra Vilela Eleutério. Irmã Vilma de Oliveira
retornou ao Brasil, no dia 14 de abril. Parabéns!

    Mais duas missionárias de S. José
para Macimboa da Praia-Moçambique

Ir. Inez e Ir. Sandra

A hora do envio

As Pontifícias Obras Missionárias (POM)  en-
viaram, no final do mês de junho, o material da
Campanha Missionária de 2015, para as 276
dioceses e prelazias de todo o Brasil.

No Brasil, as POM têm a responsabilidade
de organizar, todos os anos, a Campanha
Missionária. Com este propósito estão sendo envi-
ados os subsídios, como o cartaz com o tema e o
lema; o livrinho da novena missionária; a mensa-
gem do papa para o Dia Mundial das Missões; a
oração missionária; um DVD com testemunhos mis-
sionários para cada dia da novena; orações dos
fiéis para os quatro domingos de outubro e os en-
velopes para a coleta do Dia Mundial das Missões
(17 e 18 de outubro).

Pelo segundo ano consecutivo, as POM ela-
boraram marcadores de página, trazendo a ora-
ção missionária e os padroeiros. Em 2015, a novi-

dade é a impressão de seis marcadores diferentes,
com as cores missionárias dos continentes e as ima-
gens da padroeira do Brasil, Nossa Senhora
Aparecida; dos padroeiros das missões, Santa
Terezinha e São Francisco Xavier; dos bem-aven-
turados dom Oscar Romero e Charles de Foucauld
e do cartaz da Campanha Missionária.

POM envia material da campanha
      missionária às dioceses


