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Apresentação

O tema do mês missionário deste ano, “Brasil Missionário, Partilha a tua
Fé” pretende evidenciar uma realidade pouco conhecida: a presença atuante
de missionárias e de missionários brasileiros em todos os continentes. Graças
a Deus, isso representa uma grande riqueza para a nossa Igreja, mas não po-
demos achar que é suficiente. Pela sua potencialidade, o Brasil pode ajudar
muito mais. 

O convite a partilhar a fé, nos recorda que a tarefa missionária continua
urgente e sem fronteiras. O Brasil é chamado a assumir com generosidade o
lugar que lhe compete nesta Obra de Deus. 

Esta Novena Missionária, que pelo terceiro ano consecutivo, vem acom-
panhada do DVD com testemunhos de alguns dos nossos missionários e
missionárias, vivida intensamente pelas famílias e comunidades, nos tornará
mais solidários com nossos irmãos e irmãs que não conhecem Jesus. 

Que o Divino Espírito Santo ilumine e inspire a Igreja a viver em estado
permanente de missão. 

Equipe das POM do Brasil.
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Roteiro

Não é necessário seguir os roteiros do livrinho ao pé da letra. O impor-
tante é que o Dirigente estude antes as sugestões e as aplique às necessida-
des do grupo. Novena bem sucedida é aquela em que todos participam ativa
e devotamente. As sugestões de debate devem ser coordenadas de modo
que todos se sintam estimulados a participar.

Ambiente: o local do encontro deve ser decorado com símbolos mis-
sionários (bíblia, crucifixo, mapa-múndi ou globo, cartaz do mês missionário
e outros). O mapa do continente do dia deve ser disposto em lugar de desta-
que. A equipe encarregada de dirigir a novena do dia prepare tudo com carinho. 

Acolhida: fica a cargo dos donos da casa ou do líder da comunidade.
Os que vêm pela primeira vez devem ser apresentados ao grupo.

Abertura: no início e ao longo do enconbtro, cantar algum hino rela-
cionado ao tema do dia. Os cantos indicados são apenas sugestões.

Testemunho: deve ser a parte mais valorizada. Ele se encontra nesta
publicação e no DVD da Novena, enviado a todas as paróquias e disponivel
também no site das POM (www.pom.org.br).

Palavra de Deus: cada encontro traz um texto bíblico para ser lido, me-
ditado e rezado.

Compromisso: o roteiro sugere um compromisso para cada dia, mas
o grupo pode escolher outro.

Meditação: tem por finalidade ajudar a recordar a realidade de cada
continente, rezar pelos seus povos e sentir a urgência de anuciar, em todo
mundo, a Boa Notícia de Jesus Cristo.

Encerramento: o encontro termina com a oração do Pai Nosso (se pos-
sível de mãos dadas, ao redor do mapa ou do globo) e a oração própria do
Mês Missionário 2012 (p. 5).
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Lembrete: antes de despedir-se, combinar lugar, data, horário e equipe
para o próximo encontro.

Gesto missionário: cada membro do grupo se empenhe para trazer
mais uma pessoa para o próximo dia da novena.

Nota: no site das POM é possível encontrar outras sugestões e subsí-
dios e no mesmo lugar serão publicadas experiências bem sucedidas
de Novenas.

Sites missionários recomendados:
www.pom.org.br
www.fides.org.br
www.cnbb.org.br
www.ccm.org.br
www.alemfronteiras.org.br
www.missiologia.org.br
www.missaojovem.com.br
www.webradiomissaojovem.com.br
www.revistamissoes.org.br
www.mundomissao.com.br
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Oração Missionária 2012
Ó Deus, derramai a vossa bênção sobre a obra da
evangelização. Acompanhai vossos missionários e
despertai em nós maior solidariedade na partilha da
nossa fé com todos os povos, construindo o vosso
Reino. Isto vos pedimos por Cristo nosso Senhor.
Amém.

Celebração das Novenas

N° Dia Hora Local Responsável
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
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1. POR ESCUTAR UMA VOZ (E ou D)

Por escutar uma voz que diz que faltava gente pra semear,
Deixei meu lar e saí sorrindo e assobiando pra não chorar.
Fui me alistar entre os operários que deixam tudo pra Te levar.
E fui lutar por um mundo novo, não tenho lar, mas ganhei um povo. (bis)

Sou cidadão do infinito, do infinito, do infinito

E levo a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho!

Eu procurei semear a paz e onde fui andando falei de Deus.
Abençoei quem fez pouco caso e espalhou cizânia onde eu semeei.
Não recebi condecoração por haver buscado um país irmão.
Vou semeando por entre o povo e vou sonhando este mundo novo. (bis)

2. SEU NOME É JESUS CRISTO (Dm)

Seu nome é Jesus Cristo e passa fome e grita pela boca dos famintos.
E a gente quando vê, passa adiante, às vezes pra chegar depressa à Igreja.
Seu nome é Jesus Cristo e está sem casa, e dorme pelas beiras das calçadas,
E a gente quando vê apressa o passo e diz que ele está embriagado.

Entre nós está e não o conhecemos

Entre nós está e nós o desprezamos (bis)

Seu nome é Jesus Cristo e é analfabeto e vive mendigando um subemprego,
E a gente quando o vê diz: é um à toa, melhor que trabalhasse e não pedisse.
Seu nome é Jesus Cristo e está banido, das rodas sociais e das igrejas,
Porque dele fizeram um rei potente, enquanto que Ele vive com o pobre.

Seu nome é Jesus Cristo e está doente e vive atrás das grades da cadeia,
E nós tão raramente vamos vê-lo, sabemos que Ele é um marginal.
Seu nome é Jesus Cristo e está sedento por um mundo de amor e de justiça,
Mas logo que contesta pela paz, a ordem o obriga a ser da guerra.

Seu nome é Jesus Cristo, e é difamado e vive nos imundos meretrícios;
Mas muitos o expulsam da cidade, com medo de estender a mão a Ele.
Seu nome é Jesus Cristo e é todo homem que vive neste mundo ou quer viver.
Pois pra Ele não existem mais fronteiras, só quer fazer de nós todos irmãos.

Cantos
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1° Dia
Brasil Missionário,
Partilha a tua Fé 

Símbolos: Cartaz do Mês Missionário, mural com as informações sobre o
trabalho missionário da Igreja no mundo (www.pom.org.br; www.fides.org;
revistas missionárias...).

Canto: “Por escutar uma voz” (p.6).

Tema: Os muitos braços da missão.

“Associadas com este sinal sublime da fé que se transforma em caridade,
estão as Pontifícias Obras Missionárias, instrumento ao serviço da coopera-
ção na missão universal da Igreja no mundo, que recordo e agradeço. Através
da sua ação, o anúncio do Evangelho torna-se também intervenção a favor
do próximo, justiça para com os mais pobres, possibilidade de instrução nas
aldeias mais distantes, assistência médica em lugares remotos, emancipação
da miséria, reabilitação de quem vive marginalizado, apoio ao desenvolvi-
mento dos povos, superação das divisões étnicas, respeito pela vida em todas
as suas fases” (Mensagem do Papa Bento XVI para o Dia Mundial das Missões
2012).
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A resposta

Missionários brasileiros além-fronteiras 2012
Quem                                                                                       Quantos
Bispos                                                                                                   3
Leigos/as                                                                                            10
Leigos/as consagradas                                                                          7
Padres diocesanos                                                                              12
Religiosas                                                                                       1.483
Religiosos                                                                                           61
Padres religiosos                                                                               291
Seminaristas religiosos                                                                        33

(Fonte: www.alemfronteiras.org.br)

Resultado da Coleta do Dia Mundial das Missões 2011, no Brasil
Regional                       R$           Regional                                        R$
Norte 1             133.816,95           Sul 1                                 2.138.117,85
Norte 2              174.061,01           Sul 2                                  971.973,86
Nordeste 1        219.231,30           Sul 3                                  331.923,98
Nordeste 2        351.133,79           Sul 4                                  419.984,33
Nordeste 3       270.835,23           Centro-Oeste                     444.804,14
Nordeste 4         79.736,01           Oeste 1                               127.108,33
Nordeste 5        103.148,88           Oeste 2                              153.628,26
Leste 1              605.521,66           Noroeste                             145.581,18
Leste 2           1.339.695,76           Total Geral               R$ 8.010.302,52

Testemunho
Todos os anos, no penúltimo domingo de outubro, no mundo inteiro,

celebra-se o Dia Mundial das Missões. Dia especial para todos os católicos
renovem o compromisso com a evangelização do mundo. Dia de oração e
de conscientização da importância do anúncio de Cristo a todos os povos
da terra. Também dia de coleta de ofertas e doações para alimentar o Fundo
Universal de Solidariedade - FUS destinado a sustentar a atividade missionária
da Igreja em todo o mundo.

Todos os anos, em geral no mês de maio, os Diretores Nacionais das
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Pontifícias Obras Missionárias, reunidos em Assembleia Geral, examinam as
milhares de demandas de subsídios provenientes de todo o mundo. Há pe-
didos para a construção de igrejas, capelas ou espaços de pastoral, para o
sustento e a formação de seminaristas e catequistas, para iniciativas de edu-
cação, defesa e promoção das crianças. O maior desafio é atender aos pedi-
dos, respeitando a sua urgência dentro da disponibilidade dos recursos.

Pe. Camilo Pauletti, diretor Nacional das POM do Brasil, esteve lá.

“De todos os continentes e países do mundo, vão chegando
os seus representantes, no local da assembleia. Alguns já são co-
nhecidos e os abraços são mais fortes. Trocamos umas palavras
em italiano ou em espanhol e partilhamos a caminhada de nossos
países. Essa troca de ideias é uma das coisas bonitas que acon-
tece nesse grande encontro mundial. Depois, no programa temos
dois dias de reflexão e este ano foi sobre a Nova Evangelização,
tema que o Papa também vai refletir com os bispos no Sínodo.
Nos dias que seguem são apresentados relatórios sobre os pro-
jetos realizados e futuros. Em geral, as ofertas nos países ricos
diminuíram e as necessidades aumentaram. Mas há esperanças,
pois nos países emergentes e os mais pobres, cresce a oferta da
viúva. Nesses dias ainda rezamos, tivemos numa manhã de en-
contro com o Papa e uma tarde com os seminaristas e padres,
em torno de 200 de vários países, num colégio Pontifício. São dias
de intenso trabalho, onde sentimos a vida missionária vivida em
todo o mundo”.

Palavra de Deus
“Irmãos, queremos levar ao vosso conhecimento a graça que Deus con-

cedeu às igrejas da Macedônia. Com efeito, em meio a muitas tribulações que
as provaram, a sua extraordinária alegria e extrema pobreza transbordaram
em tesouros de liberalidade. 

Eu sou testemunha de que esses irmãos, segundo os seus recursos
e mesmo além dos seus recursos, por sua própria iniciativa e com muita
insistência, nos pediram a graça de participar desta ajuda aos santos”
(2Cor 8,1-4).
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Compromisso
Verificar se foi recebido e distribuído o material da Campanha Missio-

nária enviado pelas POM a todas as dioceses.
Treinar as equipes da paróquia para o uso do material missionário (car-

tazes, novenas, DVD, orações dos fiéis, envelopes).
Motivar a comunidade para a coleta do Dia Mundial das Missões.

Meditação
Em 2011, a arrecadação do Fundo Universal de Solidariedade  foi de

aproximadamente 160 milhões de dólares, importância que diminuiu pelo
terceiro ano consecutivo, em função da crise econômica que castiga a Europa
e Estados Unidos da América.

01. A Pontifícia Obra da Propagação da Fé, em 2011, repassou recursos
destinados sobretudo, às 1.095 circunscrições dependentes da Congregação
para a Evangelização dos Povos.

Objetivo                            África    América             Ásia       Europa    Oceania            Total
Subsídios ordinários    16.942.100  1.939.000    10.801.500      902.700  1.478.000   32.063.300
Catequistas                    7.037.880     679.000     4.124.900          4.000     397.000   12.242.780
Estruturas diocesanas     7.767.900     530.000     2.980.000        63.500    238.000    11.579.400
Igrejas e capelas           6.860.550     440.000     3.722.500        23.400     128.000    11.174.450
Comunidades religiosas   3.672.960       20.000     1.746.000        12.000      92.000     5.542.960
Obras apostólicas e sociais          579.960     196.548     2.304.990      204.440      43.000     3.328.938
Meios de Comunicação    1.282.437     175.000        746.000                 0    385.000     2.588.437
Outras                          3.558.501     207.884     2.341.782      233.822     240.744     6.582.733
Total                            47.702.288   4.187.432   28.767.672   1.443.862   3.001.744   85.102.998

02. Por conta da Pontifícia Obra da Infância Missionária foram aten-
didos cerca de 2.400 projetos em todos os continentes. Destes:

     764 visaram a proteção da vida,
     265 visaram a formação cristã,
     188 visaram a educação pré-escolar,
     1.145 visaram a educação escolar,
     32 visaram a animação e formação missionária.
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Projetos apresentados:

Gana – África – Pe. Emmanuel Gosu é responsável pela Escola São Do-
mingos Sávio em Accra. A construção da escola já foi iniciada. Três salas de
aula estão prontas. Faltam outras três. Os alunos são muitos e não tem lugar
para todos. A despesa prevista é de US 28.000,00. A comunidade local pode
colaborar com US 5.000,00. O Fundo Universal de Solidariedade - FUS con-
tribuirá com US 11.000,00.

Angola – África - Irmã Charlena Buanga, das Irmãs de Maria Imaculada
dirige, na cidade de Cabinda, um Centro de Aconselhamento para meninos com
idade de 1 a 12 anos portadoras do HIV/AIDS de toda a Província de Cabinda.
O Centro fornece também alimentos, leite e remédios já que muitos, debilitados
pela doença, morrem por desnutrição. O orçamento está em US 15.000,00; a
comunidade local pode contribuir com US 3.000,00. O FUS doará US 9.500,00.

Líbano – Oriente Médio - Irmã Mona Marie Bejjiani é diretora de uma
Obra Social destinada a atender moças, em Beit Habbak, diocese de Jbeil. Pre-
cisa equipar duas salas de aula com mesas e cadeiras, manter a escola com
1.100 alunas de 30 aldeias, além de 100 alunas no internato. Prevê uma des-
pesa de US 22.500,00; espera captar US 7.500,00 na comunidade local. Outros
US 4.000,00 serão doados pelo FUS.

Pakistan - Ásia - Na cidade de Faisalabad no Pakistan, as Irmãs Domi-
nicanas de Santa Catarina de Sena dirigem uma Casa de Acolhida pra crianças
deficientes. Precisam de 24.000 dólares para a manutenção da casa e a assis-
tência às crianças (comida, roupas, cuidados médicos, salários dos funcioná-
rios...). Esperam uma colaboração de US 8.588,00 da comunidade local e
receberão US 5.000,00 do FUS.

03. A Pontifícia Obra de São Pedro Apóstolo, criada para ajudar as
Igrejas recém fundadas a formar seu clero nativo pode distribuir apenas R$
3.683.420,00 dos R$ 8.454.787,00 pedidos para atender às necessidades de
quase mil seminários com 80.000 seminaristas maiores e outros tantos me-
nores no países de missões.

Sugestão para o grupo: preparar um cartaz com as estatísticas acima.
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2b. SEU NOME É JESUS CRISTO (Puebla) (Dm)

Seu nome é Jesus Cristo e tem um rosto de indígena, de afro-americano,
que sofre em condições desumanas, vivendo pobre e marginalizado.
Seu nome é Jesus Cris to, homem do campo, sem terra, sem recursos, sem
futuro,
em tudo dependente e submetido, por um mercado injusto, explorado.

Entre nós está e não o conhecemos

Entre nós está e nós o desprezamos (bis)

Seu nome é Jesus Cristo: é operário, sem voz nem vez e mal remunerado,
dificultado para organizar-se e sem defesa justa a seu direito.
Seu nome é Jesus Cristo, está vivendo lá no aglomerado suburbano
curtindo fome e sede, mais miséria, de cara com a riqueza e com o esbanjo.

Seu nome é Jesus Cristo: é condenado ao desespero ou ao subemprego,
vítima do desenvolvimento, do cálculo econômico esmagado. 
Seu nome é Jesus Cristo, é um jovem, sem rumo e formação, desorientado,
sem capacitação, desocupado, frustrado, entregue à droga, viciado.

Seu nome é Jesus Cristo: é uma criança, golpeada pela fome, sem piedade,
faminta, deturpada, abandoada, sem casa, sem família, sem cidade.
Seu nome é Jesus Cristo, é um velho, doente, inútil, triste e desprezado,
de produzir é incapacitado e pela sociedade rejeitado.

“Eu tive fome e sede, era mendigo, doente, peregrino e maltrapilho,
banido, perseguido, aprisionado no meu irmão lati no-ame ricano.
Você me conheceu? Seja bendito! Bendito todo aquele que me aten de!
Venha, bendito, venha tomar posse! O reino pra você está preparado!”“.

Canto
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2° Dia
Brasil Missionário,

Partilha a tua Fé com a África
Símbolos: Globo ou mapa-múndi; objetos ou gravuras lembrando a África.

Canto: “Seu nome é Jesus Cristo” (p. 12).

Tema: Samaritanos para África.

“A África atual pode ser comparada àquele homem que descia de Jeru-
salém para Jericó; ele cai nas mãos dos salteadores que, depois de o despo-
jarem e encherem de pancada, o abandonaram, deixando-o meio morto (cf.
Lc 10,30-37). A África é um continente onde inumeráveis seres humanos –
homens e mulheres, crianças e jovens – jazem, de algum modo, prostrados
à margem da estrada, doentes, feridos, indefesos, marginalizados e abando-
nados. Têm extrema necessidade de bons Samaritanos que venham em sua
ajuda” (João Paulo II , Ecclesia in África, n. 41).

A resposta
Ouvindo o apelo de Cristo, 575 missionárias e missionários brasileiros

saíram da sua terra e estão anunciando o Evangelho no continente africano.
     Alguém conhece algum desses missionários? (fazer o levantamento)
     Que tal procurar o endereço ou email deles e mandar uma mensa-

gem de incentivo e apreço pelo trabalho que fazem?
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Testemunho
A África é um continente que quase não sai das manchetes do noticiário

internacional por conta de seus problemas mais gritantes: seca, AIDS, epide-
mias, refugiados... Alguns países aparecem com maior frequência devido às
guerras: Somália, Nigéria, Congo, Angola, Moçambique, Sudão.... Neste último,
o conflito durou mais de 50 anos e deixou mais de quatro milhões de vítimas.
Recentemente foi criado o Sudão do Sul, o mais novo país do mundo. É jus-
tamente nessa região, onde parecia não haver mais esperança, que encon-
tramos um missionário brasileiro: Pe. Wellington Alves. Ele mesmo nos conta
a sua história.

Missionário no Sudão do Sul
Meu primeiro contato com o Sudão foi aos 11 anos de idade quando li,

na revista Sem Fronteiras, a experiência de um missionário que trabalhava
naquele país. Tomei minha decisão de ser missionário para aqueles povos.
Em 1998, quando fazia o noviciado, li sobre o povo Nuer que habitava o Sul
do Sudão e optei por viver no meio dele. Alguns anos mais tarde aqueles so-
nhos juvenis tornar-se-iam realidade.  

Em 2004 comecei a viver entre o povo Nuer em uma pequena vila cha-
mada Nyal. Quando cheguei fui acolhido por milhares de pessoas com tam-
bores, dançando e cantando. Disseram que rezaram muito para receber
missionários e que eu era dom de Deus para eles. Fiquei com eles até 2011.
Infelizmente problemas de saúde me obrigaram a regressar ao Brasil por
algum tempo para fazer um tratamento mais intenso.

O povo Nuer me deu um novo nome: Loyraar, que significa: coração
cheio de alegria e pronto para amar a todos. Um dia, quando fui visitar uma
comunidade, dona Maria Nhakuey pediu a palavra e disse: “Este padre que
chegou se chama Pe. Loyraar. Vocês sabem por que se chama Loyraar? Por-
que ele veio nos trazer a alegria. Ele é o anjo da alegria. Vivendo em guerra
por muitos anos, às vezes esquecemo-nos de ser alegres.” 

E dirigindo-se a mim ela disse: “Querido Pe. Loyraar, que Deus te abençoe
e conserve esta alegria. Nunca desanime e saiba que quando estiver com pro-
blemas ou com malária todos nós estaremos rezando pelo senhor. Foi pela graça
de Deus que o Senhor se tornou Pai do povo Nuer para ser o anjo da alegria
entre nós. Esta é a missão que Deus lhe deu. Não se preocupe em construir casas,
escolas ou templos. Sua missão é se relacionar com este sorriso lindo que Deus
lhe deu.” Fiquei sem palavras. Apenas escutei tudo com muita humildade.
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Nossa missão em tempos de guerra era simplesmente “estar com o
povo” e ser sinal de esperança. O catequista João Nhial me disse um dia: “Nós
gostamos de vocês porque vocês caminham conosco, comem o que come-
mos e falam nossa língua. Se vocês tiveram a coragem de sair de seus países
onde tinham tudo e vir aqui, este é um sinal que Deus existe, nos ama, nos
quer felizes e nos dará a paz.”

Nossa paróquia foi constituída por catequistas. Em 1976 regressou do
exílio o Catequista James Duol Kai. No exílio ele encontrou-se com Pe. Pedro
e Irmão Sergi, missionários combonianos. Naquele tempo James não co-
nhecia Jesus Cristo, mas participou da escola noturna do Irmão Sergi, onde
foi alfabetizado, batizado, recebeu os demais sacramentos e tornou-se ca-
tequista.

James regressou para sua terra e começou a evangelizar seus vizinhos.
Depois de uns anos, outros homens regressando do exílio, também catequis-
tas, juntaram-se a ele: John Kuok, Joseph Pal, Simon Thak, Daniel Kai, Baba
Jerome e Stephen Gany. Estes sete homens começaram um massivo processo
de evangelização de seu próprio povo. Fundaram em torno de 700 comuni-
dades cristãs. Somente em 1996 chegaram os primeiros missionários para
viver entre eles. 

Encontramos na terra do povo Nuer uma igreja jovem, alegre, bonita,
comprometida, entusiasta, criativa e leiga. Tentamos sempre estimular e in-
centivar os leigos a continuarem esta missão evangelizadora. Assumimos a
organização que eles criaram e caminhamos juntos.

(Pe. Wellington Alves é missionário comboniano. Ordenado padre em
2002, viveu  entre o Povo Nuer no Sudão do Sul até 2011).

Palavra de Deus
“Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim,

renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, e siga-me; Porque aquele que
quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de
mim, acha-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se
perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma?” (Mt
16,24-26).

Reflexão: O missionário faz um bom negócio arriscando a sua vida
como o Pe. Wellington?
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Compromisso
Que tal experimentar viver com menos de um dólar por dia?
Nathan Adair é um estudante de pós-graduação da Universidade de

Westminster. Certa vez decidiu viver com menos de um dólar por dia para
experimentar na sua pele e recordar a todos nós a tragédia de mais de um
bilhão de pessoas que vivem, no mundo inteiro, com um dólar ou menos
disso por dia (pobreza absoluta). (The Christian Post – Dom, 4 Set. 2011).

Quem se habilita a fazer o mesmo?

Meditação 
Dirigente: O Papa Bento XVI declarou: “a verdadeira riqueza da África

não está em seus recursos naturais, que infelizmente continuam sendo fonte
de exploração, de conflitos e de corrupção... A África representa um imenso
pulmão espiritual para uma humanidade, que parece estar em crise de fé e
de esperança, e a humanidade precisa disso muito mais que das matérias-
primas”. 

Leitor 1: Na África há muitos sinais de esperança. Milhares de famílias
se organizam em pequenas indústrias caseiras, possibilitando melhorar sua
condição de vida. 

Todos: (cantando) Ó que coisa bonita, ó que coisa bonita, Deus Pai
Criador, cria negra cor, ó que coisa bonita.

Leitor 2: Milhões de pessoas vivem em favelas e assentamentos sem
serviços básicos ou tentam fugir dos conflitos armados, das calamidades na-
turais e da miséria.

Todos: (cantando) Vence a tristeza, enxuga o pranto, ó meu povo; vem
cantar um canto novo. O Deus da vida aqui está. 

Leitor 1: A União Africana, formada por várias nações, foi crucial para
intermediar conflitos entre grupos étnicos e países, gerando paz em vários
lugares, especialmente em Darfur, entre sul e norte do Sudão, em Uganda,
Quênia e vários outros povos.
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Todos: (cantando) Ó que coisa bonita, ó que coisa bonita, Deus Pai
Criador, cria negra cor, ó que coisa bonita.

Leitor 2: A comunidade internacional não mostra disposição para per-
mitir que os povos africanos consigam sua real libertação.

Todos: (cantando) Vence a tristeza, enxuga o pranto, ó meu povo; vem
cantar um canto novo. O Deus da vida aqui está. 

Leitor 1: O povo africano continua sorrindo, dançando, se alegrando,
partilhando o pão a cada dia, fazendo de suas casas uma grande família, onde
todos se sentem valorizados e respeitados. 

Todos: (cantando) Ó que coisa bonita, ó que coisa bonita, Deus Pai
Criador, cria negra cor, ó que coisa bonita.

Leitor 2: Em muitos países, manifestações pacíficas são proibidas, ma-
nifestantes, presos, opositores políticos, jornalistas, defensores dos direitos
humanos e voluntários são intimidados, ameaçados ou detidos.

Todos: (cantando) Vence a tristeza, enxuga o pranto, ó meu povo; vem
cantar um canto novo. O Deus da vida aqui está. 

Leitor 1: Alguns países conseguiram implantar um sistema democrático,
o que parecia praticamente impossível. A participação feminina tem crescido
muitíssimo em todos os países. 

Todos: (cantando) Ó que coisa bonita, ó que coisa bonita, Deus Pai
Criador, cria negra cor, ó que coisa bonita.

Leitor 2: Enormes extensões de terras agricultáveis  dos países mais po-
bres da África estão sendo compradas e usadas para produzir grãos para o
mercado internacional, deixando os moradores da região sem alimentos e
sem terra.

Todos: (cantando) Vence a tristeza, enxuga o pranto, ó meu povo; vem
cantar um canto novo. O Deus da vida aqui está.
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2c. Ó QUE COISA BONITA!

Ó que coisa bonita! (Bis) 
Deus Pai libertador criar negra cor.
Ó que coisa bonita!

Ó que coisa bonita! (Bis)
Jesus é nosso irmão, sem separação.
Ó que coisa bonita!

Ó que coisa bonita! (Bis)
O Espírito, a fé, a força, o axé.
Ó que coisa bonita!

Ó que coisa bonita! (Bis)
Mãe por Deus escolhida, Negra Aparecida.
Ó que coisa bonita!

Ó que coisa bonita! (Bis)
Celebrar Deus da vida com festa, comida.
Ó que coisa bonita!

Ó que coisa bonita! (Bis)
Esta reza, esta missa, clamor de justiça. 
Ó que coisa bonita!

Canto
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3° Dia
Brasil Missionário,

Partilha a tua Fé com a América
Símbolos: Globo ou mapa-múndi; objetos ou gravuras lembrando a América.

Canto: “Sai da tua terra e vai” (p.24).

Tema: A obrigação missionária da América.

“A consciência da universalidade da missão evangelizadora que a Igreja
recebeu deve permanecer viva, como, aliás, o testemunha continuamente a
história do Povo de Deus que peregrina na América. A evangelização torna-
se mais urgente junto de todos aqueles que, vivendo neste Continente, ainda
não conhecem o nome de Jesus, o único nome dado aos homens para se
salvarem (cf. At 4,12). Infelizmente, este nome é desconhecido por larga parte
da humanidade e em muitos ambientes da sociedade americana” (João Paulo
II, Ecclesia in America, 74).

A resposta
Ouvindo o apelo da Igreja, 723 missionárias e missionários brasileiros

saíram da sua terra e estão anunciando o Evangelho em todos os países do
continente americano.

     Alguém conhece algum desses missionários? (fazer o levantamento)
     Que tal procurar o endereço ou email deles e mandar uma mensa-

gem de incentivo e apreço pelo trabalho que fazem?
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Testemunho
Acompanhe o testemunho de Irmã Antônia, da Conferência dos Reli-

giosos do Brasil - CRB, sobre o Projeto Missionário de Solidariedade entre
Igrejas do Brasil e Haiti.

Haiti: povo irmão no coração da Igreja do Brasil!
Não há como esquecer as consequências do terremoto de 2010. Não há

como esquecer a dor, o grito, a destruição, a morte de milhares de pessoas,
a mão estendida em nossa direção; não há como esquecer o compromisso
missionário que pulsa em nosso ser cristão. Acima de tudo, há que recordar
sempre a paixão missionária do Deus da Vida!

Em meio a muitos gestos de solidariedade, a Igreja do Brasil se faz presente,
na periferia de Porto Príncipe, através de uma Comunidade Religiosa Intercongre-
gacional. Decidimos ir para lá, imediatamente após a notícia do cenário de sofri-
mento noticiado a todo o mundo. Preparamo-nos e partimos, cheias de fé e de
esperança, em nome de toda nossa Igreja, com o objetivo de ser uma presença
solidária, acolhedora e evangélica junto àquele povo, que havia perdido quase tudo.

Já se passaram dois anos que, para nós, foram anos de semear esperança.
O primeiro grupo de Irmãs partiu em setembro de 2010: Irmã Maria Aparecida
Viana - Congregação das Irmãs da Providência de GAP; Irmã Aparecida dos
Santos – Congregação das Pequenas Irmãs da Divina Providência e Irmã Mar-
celina Xavier – Congregação das Pias Mestras Vinerini; todas com a missão de
revelar o rosto materno de Deus, abraçar e trazer no colo os que se encontra-
vam marcados pela dor.  Tocar o chão, marcado por tantas lágrimas e por tan-
tos sonhos, continua sendo desafio diário; participar da luta do povo continua
sendo testemunho de amor; partilhar do pouco que temos para saciar a fome
e a sede das famílias continua sendo a primeira de todas as respostas.

O segundo grupo de missionárias foi enviado em fevereiro de 2011: Irmã
Veraluce Porfirio dos Santos – Irmãs de Santa Catarina de Alexandria; Irmã
Iolanda de Oliveira Carneiro – Irmãs da Divina Providência; Irmã Maria Dal-
vani de Andrade – Irmãs Catequistas Franciscanas. E a solidariedade cresceu!
Pequenos projetos de “Economia Solidária” começaram a dar resultados:
plantação e produção direta de alimentos, como prioridade, na luta contra a
fome das crianças; criação de coelhos e galinhas; produção de pão, doces e
salgados; programas de saúde na família e implantação da Pastoral da
Criança; acompanhamento de famílias, crianças e adolescentes, através do
serviço da Psicopedagogia; promoção de mulheres e adolescentes através do
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bordado e montagem de bijuterias.
Em março de 2012 aconteceu o envio de Irmã Rita Lori Finkler – Con-

gregação das Filhas do Amor Divino, para contribuir prioritariamente na for-
mação e acompanhamento psicológico dos seminaristas. 

Citamos aqui alguns testemunhos das Irmãs: “aqui no Haiti, cada gesto
é uma resposta à vida e, escolher e proporcionar vida, é nossa Missão! Nossa
missão aqui é ajudar a levantar os caídos à beira do caminho, as vidas sofri-
das neste chão, com simplicidade, despojamento e ternura; a exemplo do
nosso irmão Jesus de Nazaré! Procuramos ser uma presença de Boa Notícia,
de esperança, motivação e conforto para as pessoas com as quais realizamos
a missão” (trechos da mensagem de Natal enviada pela comunidade missio-
nária à Vida Religiosa do Brasil, dezembro de 2010).

O projeto é coordenado pelo Conselho Missionário Nacional - CO-
MINA e foi projetado para 10 anos, tendo como horizonte o enfrentamento
da miséria, a situação gritante da saúde (crianças, gestantes, idosos) a for-
mação e o despertar da consciência comunitária e gratuita, as novas relações
familiares e sociais, tendo os haitianos como os protagonistas. A situação
do Haiti é ainda bastante impactante. Contribuindo com este Projeto, esta-
mos cultivando o ser missionário de nossa Igreja! Que o mês missionário
nos ajude a repensar nossa responsabilidade e compromisso missionário e
nos dê asas para voar, fortalecendo nosso desejo de construir um mundo
mais humano e solidário.

(Irmã Antonia Mendes Gomes, assessora Execultiva da CRB Nacional).

Palavra de Deus
“Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela,

porque era como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes mui-
tas coisas” (Mc 6,34).

Reflexão: A compaixão torna Jesus um missionário. E a nós?

Compromisso
A casa de Abraão: “Abraão fez quatro portas na sua casa. Uma em

cada lado... Para que os pobres não precisassem dar voltas para entrar (Tra-
dição hebraica)”.

E nós, o que fazemos para que os pobres possam chegar até nós?
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Meditação
Dirigente: Chamamos missionários(as) aqueles(as) que obedeceram a

ordem de Deus: “Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para
a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e
engrandecerei o teu nome; e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te
abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem; e em ti serão benditas
todas as famílias da terra” (Gn 12,1-3).

Leitor 1: A América é o continente com o maior número de cristãos;
mas é também o continente mais desigual. Isso é um escândalo, pois contraria
frontalmente a mensagem de Jesus.

Todos: “Em ti serão benditas todas as famílias da terra” (Gn 12,1-3).

Leitor 2: Nos últimos anos muitos direitos humanos passaram a ser re-
conhecidos por lei, mas, na prática, persistem abusos intoleráveis, principal-
mente contra pessoas e grupos mais vulneráveis.

Leitor 1: Nossa sociedade se mostra incapaz de garantir os direitos bá-
sicos dos cidadãos (alimentação, segurança, saúde, educação, dignidade...).

Leitor 2: O modelo de desenvolvimento imposto pelos governantes
agride a natureza, ignora os direitos das populações tradicionais, não respeita
as pessoas e visa unicamente o lucro do capital, produzindo multidões de
excluídos.

Leitor 1: Os efeitos da crise econômica mundial já estão aparecendo na
América Latina, que se considerava imune: queda das bolsas, desvalorização
das moedas nacionais, aumento da fuga de capitais, as fábricas reduzem ou
mesmo suspendem a produção. 

Leitor 2: Outro efeito da crise econômica mundial – desastroso para os
países pobres - é a diminuição das remessas de dinheiro enviado por mi-
grantes nos Estados Unidos ou na Europa.

Leitor 1: Alguns países do continente registram uma redução da po-
breza, porém, ainda hoje, um quinto da população da região vive em situação
de miséria.
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2d. VENCE A TRISTEZA (Em)

Vence a tristeza, enxuga o pranto, ó meu povo

vem cantar um canto novo. O Deus da vida aqui está

Quem ama a Deus e está unido ao seu irmão
Não há porque ficar com medo e sem saber
O que vai ser do amanhã, quem da fome vai sobreviver
Está em nós a luz do amor que vai vencer.

O pobre grita e o seu grito não é em vão 
E cada esforço em nome dele vai valer.
É por isso que vou cantar. Deus amigo me escuta e me vê:
Semente boa está na terra e vai nascer.

Como é bonito, ó meu Deus, a terra, o mar
A flor, o pássaro e uma mão plantando a Paz.
Tudo é nosso e nós somos irmãos o futuro é a gente que faz
Deus é amor e quem amar sempre é capaz.

Canto

Leitor 2: A Igreja aumentou a sua proximidade afetiva e efetiva com os
mais pobres.

Leitor 1: A Liturgia tornou-se mais viva com celebrações na língua verná-
cula, com maior participação da assembleia, com muito mais cantos e alegria.

Leitor 2: A opção pela libertação dos pobres, pelas Comunidades Ecle-
siais de Base e pela leitura popular da Escritura fez a nossa uma “Igreja de
mártires”, da qual estamos orgulhosos.
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3. SAI DA TUA TERRA (E)

Sai da tua terra e vai pra onde te mostrarei. (bis)

Abraão, é uma loucura, se tu partes, abandonas a tua casa, o que esperas encontrar?
A estrada é sempre a mesma, mas a gente diferente te é inimiga, onde esperas tu chegar?
O que tu deixas já bem conheces, mas o teu Deus o que te dá? 
Um povo grande, a terra e a promessa: Palavra de Javé!

A rede está na praia abandonada, pois aqueles pescadores já seguiram a Jesus.
Enquanto caminhavam pensativos, no silêncio uma pergunta nasce em cada coração.
O que deixaste tu bem conheces, mas teu Senhor o que te dá?
O cêntuplo e, a mais, a eternidade: Palavra de Jesus.

Partir não é tudo certamente, há quem parte e nada dá, busca só a liberdade.
Partir, mas com fé no seu Senhor com seu amor aberto a todos leva ao
mundo a salvação.
O que deixaste já bem conheces, o que tu levas é muito mais:
“Pregai entre os povos o Evangelho.” Palavra de Jesus!

Sai da tua terra e vai onde te mostrarei.

Sai da tua terra e vai contigo estarei.

Canto
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4° Dia
Brasil Missionário,

Partilha a tua Fé com a Oceania
Símbolos: Globo ou mapa-múndi; objetos ou gravuras lembrando a Oceania.

Canto: “Ofertar nossa vida queremos” (p.29).

Tema: Uma diocese e tanto.

A Oceania compreende a Austrália, a Nova Zelândia e cerca de 10 mil
ilhas, grandes e pequenas, em imensas extensões de água. A sua população,
porém, é relativamente pequena (32 milhões), distribuída de forma desigual,
formada por um grande número de Povos Indígenas e de imigrantes.

Algumas dioceses da Oceania são imensas.
Certa ocasião, um bispo da região de Rarotonga levou consigo para uma

reunião de trabalho, o mapa da sua diocese reproduzido em papel transpa-
rente. Para que os outros compreendessem o  tamanho do território sob a
sua responabilidade, colocou o mapa da diocese sobre um mapa da
Europa na mesma escala. Resultado: uma paróquia ficava na Ucrânia, outra
na Grã-Bretanha e outra ainda no Norte da África. Nessa hora interveio
o bispo das Ilhas Carolinas, dizendo: “Minha diocese é três vezes maior que
a sua!”
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A resposta
Ouvindo o apelo de Cristo, 12 missionárias e missionários brasileiros

saíram da sua terra e estão anunciando o Evangelho na Oceania.
     Alguém de nós conhece algum desses missionários? (fazer o levanta-

mento)
     Que tal procurar o endereço ou email deles e mandar uma mensa-

gem de incentivo e apreço pelo trabalho que fazem?

Testemunho
Irmã Lourdes Hummes é uma das missionárias brasileiras que atuam

na Oceania. Ela mesma conta a sua história.

Missão é paixão pelo Reino, é doação na gratuidade.
Deus me concedeu a vocação missionária como dom a ser partilhado

com os povos em qualquer parte do mundo, sobretudo das pessoas que
mais necessitam de amor, de presença amiga, que têm sede de conhecer a
Deus.

Os meus 18 anos de trabalho missionário na Papua Nova Guiné - PNG,
Oceania foram um grande presente de Deus. No país existem três línguas
oficiais: inglês, tok pisin e motu coitavu, além de mais de 800 línguas nativas
faladas. Aprendi o inglês e o tok pisin, para poder me comunicar bem com
o povo. Quando estava em lugares onde povo não falava nem uma das lín-
guas oficiais, precisava de tradutor para me comunicar. Foi uma experiência
muito enriquecedora. Como a gente aprende com as pessoas! Elas são aco-
lhedoras e amigas.

Nos primeiros anos de minha presença em PNG, trabalhei como enfer-
meira num hospital católico que pertence à diocese de Madang. Neste hos-
pital não havia médico. Todo o atendimento era feito por enfermeiros/as
desde a consulta, diagnóstico, internamento e tratamento. Casos graves eram
encaminhados ao hospital do governo onde havia médico. Havia muita po-
breza e o hospital não tinha condições de oferecer refeições para os doentes
internados. Os familiares traziam de suas casas a comida, as panelas e a lenha
para cozinhar. Tudo era muito sacrificado para o povo.

A minha alegria era contribuir para que as pessoas tivessem uma vida
de qualidade. Foi por isso que doei minha vida na gratuidade. Mais tarde pas-
sei a trabalhar com a Pastoral Familiar, em âmbito nacional, junto à Confe-
rência Nacional dos Bispos de PNG. Tive a oportunidade de trabalhar na
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formação de lideranças em todas as dioceses, o que muito me enriqueceu. 
Em PNG, a Igreja se empenha na formação de catequistas. São muito

bem preparados e são eles que mantêm viva a fé do povo.
Durante a Segunda Guerra Mundial, as missões católicas foram bom-

bardeadas, houve grande perseguição e destruição. Mais de 350 missioná-
rios/as foram mortos pelos japoneses. Nós, Irmãs Servas do Espírito Santo,
perdemos 54 Irmãs; também padres e irmãos do Verbo Divino foram mortos
e jogados ao mar. Foi um grande massacre. “O sangue dos mártires é semente
de cristãos”, como dizia Tertuliano.

Os missionários que sobreviveram foram se tratar na Austrália. Neste
tempo, os catequistas leigos é que mantiveram viva a fé do povo. O catequista
Petro Torot, leigo, pai de família, foi um grande catequista martirizado pela
sua fé. Foi beatificado em PNG quando uma de suas filhas ainda vivia. Foi
muito impressionante.

Depois da guerra, com grande confiança em Deus, os missionários e
missionárias voltaram para ajudar a reconstruir o país e dar continuidade ao
serviço e evangelização.

Agradeço a Deus pela oportunidade de partilhar a vida e a missão
junto aos povos desta terra, onde tudo forma um conjunto harmonioso.
Deus seja louvado!

(Irmã Lourdes Hummes é missionária Serva do Espírito Santo).

Palavra de Deus
“O Senhor escolheu outros setenta e dois e enviou-os, dois a dois, à sua

frente, a toda cidade e lugar para onde ele mesmo devia ir. E dizia-lhes: A co-
lheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da
colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Eis que vos envio como
cordeiros para o meio de lobos” (Lc 10,1-3).

Reflexão: Nas Igrejas da Oceania, os catequistas e suas esposas, indis-
pensável apoio moral e primeiras colaboradoras de seus maridos, têm de-
sempenhado tradicionalmente um papel fundamental. Muitas comunidades
cristãs vivem em ilhas remotas de difícil acesso. 

O que nos diz esta prática de nossos irmãos do Oriente?
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Compromisso
O que vamos fazer para expressar nossa solidariedade a nossos irmãos e

irmãs necessitados na Oceania e em tantos outros lugares do mundo? (conversar)

Meditação
Dirigente: A Igreja da Oceania reconhece com gratidão os numerosos

dons que recebeu, nomeadamente a sua grande variedade de povos e de cul-
turas e tantas maravilhas da criação, mas, sobretudo, o dom imenso da fé em
Jesus Cristo.

Leitor 1. O mar e a terra, a água e o solo tocam-se de infinitas maneiras,
deixando frequentemente a vista humana deslumbrada com cenários de
grande esplendor e beleza.

Todos: Tu me cativaste, meu Deus e Senhor, eu já não consigo esquecer
teu amor. 

Leitor 2. A grande variedade de línguas - contam-se 700 só na Papua
Nova Guiné -, aliada às distâncias enormes entre ilhas e regiões, torna a co-
municação um grande desafio em todo o continente. 

Leitor 1. Perdidas no Oceano Pacífico, dioceses e conferências episco-
pais locais lutam contra o isolamento e as distâncias que as separam entre si
e das Igrejas de outros continentes.

Leitor 2. O combate à pobreza, a sensibilidade ecológica e a defesa da
vida, mais concretamente dos sistemas de biodiversidade próprios do Oceano
Pacífico, fazem das   Igrejas da Oceania, “guardiãs do Pacífico”.

Leitor 1. Desde 1945 foram realizados 298 testes nucleares no Pacífico.
As principais nações do mundo têm olhado para esta parte do planeta como
uma descarga de resíduos nucleares.

Leitor 2. Outras preocupações da Igreja são: a poluição das águas, o
saque irresponsável dos recursos naturais, a sobreexploração dos recursos
hídricos por empresas multinacionais, o desmatamento e a desapropriação
de terras e rios por empresas de mineração.



29

Leitor 1. A Igreja na Oceania encontra-se espalhada, em diferentes si-
tuações e desafios, mas está cada vez mais unida para partilhar os recursos
de cada diocese e promover apoios recíprocos.

Leitor 2. Os povos do continente geraram culturas ricas de sentido do
sagrado, alegria de viver, de valores de acolhimento e fraternidade.

Leitor 1. A Igreja da Oceania é também uma Igreja de emigrantes, de
populações que se misturaram com os nativos e se espalharam pelas ilhas
do Pacífico, populações oriundas da Europa, da Ásia, das Américas.

4. OFERTAR NOSSA VIDA QUEREMOS (CF92) (D)

Ofertar nossa vida queremos, como gesto de amor, doação. 
Procuramos criar mundo novo, trazer para o povo a libertação. 

De braços erguidos, a Deus ofertamos 

aquilo que somos e tudo o que amamos. 

Os dons que nós temos comparti lharemos, 

aqueles que sofrem, sorrir os faremos.

A injustiça que fere e que mata, tanto homem, criança e mulher, 
faz o jovem viver sem sentido, frustrado, perdido, distante da fé.

Como o pão e o vinho se tornam corpo e sangue de Cristo Jesus
transformemos a realidade, pra ser de verdade esperança e luz.

Juventude, milhões pelo mundo, tanto anseio de libertação. 
Gente nova, sem cercas e muros, constrói seu futuro, liberta o irmão.

Na família, primeira escola, aprendemos a lei do amor.
Nos estudos, uma habilidade, com seriedade, buscamos, Senhor.

Canto
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4b. TU ME CATIVASTE (G)

Tu me cativaste, meu Deus e Senhor, eu já não consigo esquecer teu amor. (bis)

Estreito é o caminho, é preciso saber andar entre espinhos e rosas colher. 
Deixar redes, barcos, a vida perder; deixar o dinheiro, riquezas não ter.

O reino é semente de trigo no chão, que morre gerando a ressurrei ção. 
É luta constante em favor do irmão, é luz, é fermento, é água, é pão.

A vida é tão breve, um sonho fugaz; daqui só se leva o bem que se faz. 
Senhor Jesus Cristo, meu Deus e Senhor, ensine de novo o caminho do amor.

5. VIDA ABUNDANTE (Hino da Infância Missionária) – (G)

Vida abundante ao mundo ofereço. Quero acender a chama do amor.
Sou missionário(a) e mesmo pequeno(a) sirvo alegre ao Reino de Deus

Mãe de Jesus e das crianças que mais precisam do nosso amor
acolhe a todos sob o teu manto, guia-nos sempre para o Senhor.

Seguindo os passos dos padroeiros vamos a vida inteira doar
como Francisco e Teresinha, nossa missão é Cristo anunciar.

Com a alegria construiremos Senhor Jesus teu Reino de amor!
A Boa Nova anunciaremos com nossa vida, em teu nome, Senhor!

Cantos



Mensagem de sua santidade Bento XVI
para o Dia Mundial das Missões 2012

«Chamados a fazer brilhar a Palavra da verdade»
(Carta ap. Porta fidei, 6)

Queridos irmãos e irmãs!
Neste ano, a celebração do Dia Mundial das Missões reveste-se dum sig-

nificado muito particular. A ocorrência do cinquentenário do início do Concílio
Vaticano II, a abertura do Ano da Fé e o Sínodo dos Bispos cujo tema é a nova
evangelização concorrem para reafirmar a vontade da Igreja se empenhar, com
maior coragem e ardor, na missio ad gentes, para que o Evangelho chegue até
aos últimos confins da terra.

Com a participação dos Bispos católicos vindos de todos os cantos da
terra, o Concílio Ecumênico Vaticano II constituiu um sinal luminoso da uni-
versalidade da Igreja pelo número tão elevado de Padres conciliares que nele
se congregou, pela primeira vez, provenientes da Ásia, da África, da América
Latina e da Oceania. Tratava-se de Bispos missionários e Bispos autóctones,
Pastores de comunidades disseminadas entre populações não-cristãs, que trou-
xeram para a Assembleia conciliar a imagem duma Igreja presente em todos
os continentes e se fizeram intérpretes das complexas realidades do então cha-
mado «Terceiro Mundo». Enriquecidos com a experiência própria de Pastores
de Igrejas jovens e em vias de formação, apaixonados pela difusão do Reino
de Deus, eles contribuíram de maneira relevante para se reafirmar a necessidade
e a urgência da evangelização ad gentes e, consequentemente, colocar no centro
da eclesiologia a natureza missionária da Igreja.

Eclesiologia missionária
Hoje tal visão não esmoreceu; antes, tem conhecido uma fecunda reflexão

teológica e pastoral e, ao mesmo tempo, repropõe-se com renovada urgência,
porque aumentou o número daqueles que ainda não conhecem Cristo. «Os ho-
mens, à espera de Cristo, constituem ainda um número imenso», afirmava o
Beato João Paulo II na Encíclica Redemptoris missio sobre a validade perma-
nente do mandato missionário; e acrescentava: «Não podemos ficar tranquilos,
ao pensar nos milhões de irmãos e irmãs nossas, também eles redimidos pelo
sangue de Cristo, que ignoram ainda o amor de Deus» (n. 86). Por minha vez,
ao proclamar o Ano da Fé, escrevi que Cristo «hoje, como outrora, envia-nos



pelas estradas do mundo para proclamar o seu Evangelho a todos os povos
da terra» (Carta ap. Porta fidei, 7). E esta proclamação – como referia o Servo de
Deus Paulo VI, na Exortação apostólica Evangelii nuntiandi – «não é para a
Igreja uma contribuição facultativa: é um dever que lhe incumbe, por mandato
do Senhor Jesus, a fim de que os homens possam acreditar e ser salvos. Sim,
esta mensagem é necessária; ela é única e não poderia ser substituída» (n. 5).
Por conseguinte, temos necessidade de reaver o mesmo ímpeto apostólico das
primeiras comunidades cristãs, que, apesar de pequenas e indefesas, foram ca-
pazes, com o anúncio e o testemunho, de difundir o Evangelho por todo o
mundo conhecido de então.

Por isso não surpreende que tanto o Concílio Vaticano II como o Magistério
sucessivo da Igreja insistam, de modo especial, sobre o mandato missionário que
Cristo confiou aos seus discípulos e que deve ser empenho de todo o Povo de
Deus: Bispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas e leigos. O cuidado de
anunciar o Evangelho em toda a terra compete, primariamente, aos Bispos en-
quanto responsáveis diretos da evangelização no mundo, quer como membros
do Colégio Episcopal, quer como Pastores das Igrejas particulares. Efetivamente,
eles «foram consagrados não apenas para uma diocese, mas para a salvação de
todo o mundo» (João Paulo II, Carta enc.Redemptoris missio, 63), sendo o Bispo
«um pregador da fé, que conduz a Cristo novos discípulos» (Ad gentes, 20) e «torna
presentes e como que palpáveis o espírito e o ardor missionário do Povo de
Deus, de maneira que toda a diocese se torna missionária» (Ibid., 38).

A prioridade da evangelização
Assim, para um Pastor, o mandato de pregar o Evangelho não se esgota

com a solicitude pela porção do Povo de Deus confiada aos seus cuidados pas-
torais, nem com o envio de qualquer sacerdote, leigo ou leiga, fidei donum. O
referido mandato deve envolver toda a atividade da Igreja particular, todos os
seus setores, em suma, todo o seu ser e operar: indicou-o claramente o Concílio
Vaticano II, e o Magistério sucessivo reiterou-o com vigor. Isto exige que estilos
de vida, planos pastorais e organização diocesana se adequem, constantemente,
a esta dimensão fundamental de ser Igreja, sobretudo, num mundo como o
nosso em contínua transformação. E o mesmo vale para os Institutos de Vida
Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica e também para os Movimentos
eclesiais: todos os elementos que compõem o grande mosaico da Igreja devem
sentir-se fortemente interpelados pelo mandato de pregar o Evangelho para que
Cristo seja anunciado em toda a parte. Nós, Pastores, com os religiosos, as reli-
giosas e todos os fiéis em Cristo, devemos seguir as pegadas do apóstolo Paulo,
o qual, «prisioneiro de Cristo pelos gentios» (Ef 3, 1), trabalhou, sofreu e lutou
para fazer chegar o Evangelho ao meio dos gentios (cf. Col 1, 24-29), sem poupar
energias, tempo e meios para dar a conhecer a Mensagem de Cristo.

Também hoje a missão ad gentes deve ser o horizonte constante e o para-
digma de toda a atividade eclesial, porque a própria identidade da Igreja é cons-
tituída pela fé no Mistério de Deus, que se revelou em Cristo para nos dar a



salvação, e pela missão de testemunhá-lo e anunciá-lo ao mundo até o seu re-
gresso. Como São Paulo, devemos ser solícitos pelos que estão longe, por quantos
ainda não conhecem Cristo nem experimentaram a paternidade de Deus, cons-
cientes de que «a cooperação se alarga hoje para novas formas, não só no âmbito
da ajuda econômica, mas também no da participação direta» na evangelização
(João Paulo II, Carta enc. Redemptoris missio, 82). A celebração do Ano da Fé e do
Sínodo dos Bispos sobre a nova evangelização serão ocasiões propícias para um
relançamento da cooperação missionária, sobretudo nesta segunda dimensão.

Fé e anúncio
O anseio de anunciar Cristo impele-nos também a ler a história para nela vis-

lumbrarmos os problemas, aspirações e esperanças da humanidade que Cristo
deve sanar, purificar e colmatar com a sua presença. De fato, a sua Mensagem é
sempre atual, penetra no próprio coração da história e é capaz de dar resposta às
inquietações mais profundas de cada homem. Por isso a Igreja, em todos os seus
componentes, deve estar ciente de que «os horizontes imensos da missão eclesial
e a complexidade da situação presente requerem hoje modalidades renovadas para
se poder comunicar eficazmente a Palavra de Deus» (Bento XVI, Exort. ap. pós-si-
nodal Verbum Domini, 97). Isto exige, antes de mais, uma renovada adesão de fé
pessoal e comunitária ao Evangelho de Jesus Cristo, «num momento de profunda
mudança como este que a humanidade está a viver» (Carta ap. Porta fidei, 8).

Com efeito, um dos obstáculos ao ímpeto da evangelização é a crise de
fé, patente não apenas no mundo ocidental, mas também em grande parte da
humanidade, que, no entanto, tem fome e sede de Deus e deve ser convidada
e guiada para o pão da vida e a água viva, como a Samaritana que vai ao poço
de Jacó e fala com Cristo. Como narra o Evangelista João, o caso desta mulher
é particularmente significativo (cf. Jo 4, 1-30): encontra Jesus, que começa por
lhe pedir de beber, mas depois fala-lhe duma água nova, capaz de apagar a
sede para sempre. Inicialmente a mulher não entende, detém-se ao nível mate-
rial, mas lentamente é guiada pelo Senhor fazendo um caminho de fé que a leva
a reconhecê-lo como o Messias. E a este propósito afirma Santo Agostinho:
«Depois de ter acolhido no coração Cristo Senhor, que mais poderia fazer
[aquela mulher] senão deixar ali o cântaro e correr a anunciar a boa nova?» (In
Ioannis Ev.,15, 30). O encontro com Cristo como Pessoa viva que sacia a sede
do coração só pode levar ao desejo de partilhar com os outros a alegria desta
presença e de dar a conhecer para que todos a possam experimentar. É preciso
reavivar o entusiasmo da comunicação da fé, para se promover uma nova evan-
gelização das comunidades e dos países de antiga tradição cristã que estão a
perder a referência a Deus, e deste modo voltarem a descobrir a alegria de crer.
A preocupação de evangelizar não deve jamais ficar à margem da atividade
eclesial e da vida pessoal do cristão, mas há de caracterizá-la intensamente,
cientes de sermos destinatários e ao mesmo tempo missionários do Evangelho.
O ponto central do anúncio permanece sempre o mesmo: o Kerigma de Cristo
morto e ressuscitado pela salvação do mundo, o Kerigma do amor absoluto e



total de Deus por cada homem e cada mulher, cujo ponto culminante se situa
no envio do Filho eterno e unigênito, o Senhor Jesus, que não desdenhou as-
sumir a pobreza da nossa natureza humana, amando-a e resgatando-a do pe-
cado e da morte por meio da oferta de Si mesmo na cruz.

A fé em Deus, neste desígnio de amor realizado em Cristo é, antes de mais,
um dom e um mistério que se há de acolher no coração e na vida e pelo qual
se deve agradecer sempre ao Senhor. Mas a fé é um dom que nos foi concedido
para ser partilhado; é um talento recebido para que dê fruto; é uma luz que
não deve ficar escondida, mas iluminar toda a casa. É o dom mais importante
que recebemos na nossa vida e que não podemos guardar para nós mesmos.

O anúncio faz-se caridade
«Ai de mim, se eu não evangelizar!»: dizia o apóstolo Paulo (1 Cor 9, 16).

Esta frase ressoa, com força, aos ouvidos de cada cristão e de cada comunidade
cristã em todos os Continentes. Mesmo nas Igrejas dos territórios de missão,
Igrejas em grande parte jovens e frequentemente de recente fundação, já se tor-
nou uma dimensão conatural a missionariedade, apesar de elas mesmas preci-
sarem ainda de missionários. Muitos sacerdotes, religiosos e religiosas, de todas
as partes do mundo, numerosos leigos e até mesmo famílias inteiras deixam os
seus próprios países, as suas comunidades locais e vão para outras Igrejas tes-
temunhar e anunciar o Nome de Cristo, no qual encontra a salvação a humani-
dade. Trata-se duma expressão de profunda comunhão, partilha e caridade entre
as Igrejas, para que cada homem possa ouvir, pela primeira vez ou de novo, o
anúncio que cura e aproximar-se dos Sacramentos, fonte da verdadeira vida.

Associadas com este sinal sublime da fé que se transforma em caridade,
estão as Pontifícias Obras Missionárias, instrumento ao serviço da cooperação
na missão universal da Igreja no mundo, que recordo e agradeço. Através da
sua ação, o anúncio do Evangelho torna-se também intervenção a favor do pró-
ximo, justiça para com os mais pobres, possibilidade de instrução nas aldeias
mais distantes, assistência médica em lugares remotos, emancipação da miséria,
reabilitação de quem vive marginalizado, apoio ao desenvolvimento dos povos,
superação das divisões étnicas, respeito pela vida em todas as suas fases.

Queridos irmãos e irmãs, invoco sobre a obra de evangelização ad gentes,
e de modo particular sobre os seus obreiros, a efusão do Espírito Santo, para
que a Graça de Deus a faça avançar mais decididamente na história do mundo.
Apraz-me rezar assim com o Beato John Henry Newman: «Acompanhai, Senhor,
os vossos missionários nas terras a evangelizar, colocai as palavras certas nos
seus lábios, tornai frutuosa a sua fadiga». Que a Virgem Maria, Mãe da Igreja e
Estrela da Evangelização, acompanhe todos os missionários do Evangelho.

Vaticano, 6 de Janeiro – Solenidade da Epifania do Senhor – de 2012.

Bento XVI

© Copyright 2012 - Libreria Editrice Vaticana
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5° Dia
Brasil Missionário,

Partilha a tua Fé com as crianças
Símbolos: Bandeirinhas com as cores dos continentes, recortes de revistas
com imagens de crianças em várias partes do mundo e brinquedos.

Canto: Hino da Infância e Adolescência Missionária: “Vida abundante” (p. 30)
ou “Um dia uma criança me parou” – Pe. Zezinho, (p.39).

Tema: O protagonismo das crianças.

A Infância e Adolescência Missionária - IAM têm como finalidade sus-
citar o espírito missionário universal nas crianças, desenvolvendo-lhes o pro-
tagonismo na solidariedade e na evangelização e, por meio delas, em todo o
povo de Deus: “Crianças ajudam e evangelizam crian ças”. São crianças em
favor de outras crianças.

Tomando como exemplo a vida de Jesus e de seus discípu los, a Infância
Missionária tem em Maria, a mãe de Jesus, uma fiel testemunha da autêntica
ação evangelizadora. Inspira-se tam bém em São Francisco Xavier e Santa Te-
resinha do Menino Jesus, padroeiros das Missões. Ambos viveram ardente-
mente o carisma missionário universal, doando suas vidas pelo anúncio do
Evangelho.

A resposta
Nesses últimos 10 anos, em nosso país, a Obra tem se desenvolvido

com grande vigor e intensidade:



32

     vão surgindo grupos, cada vez mais numerosos, nas comuni dades,
paróquias, redes de ensino;

     a atualização da identidade e do carisma vem sendo aprofundada
em encontros, congressos, trocas de experiência, escritos e debates;

     a organização vem melhorando, graças ao constante esforço de co-
laboração com as pastorais da Igreja, com a vivência de outros paí-
ses, animada pela prioridade reconhecida às crianças e adolescentes
na sociedade civil e também pelas organizações supranacionais;

     o Secretariado Nacional conta com o apoio dos coordenadores es-
taduais que acompanham cerca de 30 mil grupos espalhados em
todo o território nacional.

Testemunho
A IAM na Argentina
Minha história “missionária” começou há muito tempo e foi se fortificando

a partir do meu engajamento nos grupos da Infância Missionária. No ano de
2000 eu já era representante do Distrito Federal no encontro Nacional da Infância
Missionária.

Trabalhava com entusiasmo na Infância Missionária da minha Paróquia,
no Gama – DF, mas comecei a pensar num engajamento maior. Em 2003
soube do Projeto Missionário de Solidariedade entre a Igreja do Brasil e a
Igreja de Timor Leste, uma iniciativa conjunta da Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil - CNBB e da Conferência dos Religiosos do Brasil – CRB sob
a coordenação do Conselho Missionário Nacional - COMINA. Pedi para ser
enviada àquele distante país e fui me preparando. Finalmente em 2006 pude
voar até o Timor Leste onde permaneci por dois anos.

Como a IAM sempre tinha sido a minha paixão fazia anos, logo apre-
sentei a Obra ao Bispo de Laclubar, que era a diocese em que fui trabalhar.
Mas não cheguei a implantar nenhum grupo.

Terminada a experiência no Extremo Oriente voltei ao Brasil, mas não fi-
quei muito tempo aqui. Em julho de 2008, com Ana Jacira dos Santos, tam-
bém missionária leiga, fomos trabalhar em La Rioja, Argentina. Na Província,
a IAM já existia, havia 15 anos, mas na paróquia de Chamical, onde eu fui
destinada, não havia. Então comecei motivando o pessoal e a coisa teve tanto
sucesso que se estendeu à cidade de Patquia.

Foi uma resposta positiva das crianças, mas um desafio para os adultos.
Na Argentina, ao contrário do Brasil, as crianças não podem assumir como
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animadoras, os jovens sim.
Nessa diferença entre a IAM da Argentina e do Brasil, nós ganhamos

porque com a criança evangelizando criança, o objetivo da Obra é cumprido
e a criança atinge muito mais a outra criança do que nós adultos.

Participamos do primeiro encontro nacional da IAM, em La Rioja, com
15 crianças. Senti muita alegria e animação missionária em nossas comuni-
dades. A dificuldade estava em convencer os adultos a deixarem as crianças
coordenar outras crianças com a ternura delas mesmas. No nosso grupo eu
podia fazer essa dinâmica, mas nos outros, não.

A semente lançada está sendo cuidada, com a continuidade dos grupos
nas comunidades, e também a participação da família e das catequistas tra-
balhando em conjunto com a IAM.

Estar com crianças de outra cultura é uma oportunidade para aprender,
com quem tem realmente muita pureza e sabedoria espiritual. As crianças mos-
tram a vitalidade de um coração simples e santo, e sabedoria cultural. Elas veem
o seu mundo e o seu país como mágico, lindo e fantasiam a paz e a justiça como
algo urgente e vital. Aprendi a respeitar a cultura local como aprendiz de carpin-
teiro! Aprendi a amar as crianças e senti que amando-as eu estava amando o
seu país. Então tive que ser coerente e fiel com a missão a mim confiada!

(Lúcia de Fátima Cardoso é leiga missionária, Discípula de Emaús) 

Palavra de Deus
“Bendigo-te, ó Pai, porque escondeste estas coisas aos sábios e aos

grandes e as revelastes aos pequeninos” (Mt 11,25).
Reflexão: Jesus tem uma preferência pelos pequeninos. Você acredita

no trabalho realizado pelas crianças e adolescentes?
Compromisso: Que tal rezar um mistério do terço, a fim de entregar a

Maria todas as crianças do mundo?

Meditação
Dirigente: Dom Carlos Forbin Janson, quando fundou a Santa Infância, bus-

cou inspiração nas cartas recebidas dos missionários além-fronteiras, principal-
mente daqueles que atuavam na China. O pedido feito pelo fundador foi: Uma
Ave-Maria por dia e uma moeda ao mês, fruto de sacrifícios, para os missionários
e as crianças dos cinco continentes. Assim, olhando a realidade de todos os con-
tinentes, queremos repetir o gesto das primeiras crianças e adolescentes...
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Leitor 1: África, continuas a ser despojada das tuas riquezas. Choras
pelo sofrimento, opressão e injustiça de que és vítima, pelo sangue derra-
mado pela crueldade da guerra.

Todos: Hoje, a nossa oração é para ti, África!

Leitor 2: América, com cidades grandes e ricas, tudo se compra e tudo
se vende, até os homens. E o contraste entre ricos e pobres é cada vez maior.
Muitos morreram na esperança que fosses a oportunidade de uma vida me-
lhor. Povos indígenas veem retirados os seus direitos à terra dos seus ante-
passados e à sua cultura.

Todos: Hoje, a nossa oração é para ti, América!

Leitor 1: Na Europa abundante é o conforto, por contraste o egoísmo,
o individualismo, a exclusão, principalmente dos doentes, idosos e imigrantes,
a solidão, o desespero. Continente que espalhou os ideais cristãos, se vê hoje
esquecido desses valores fundamentais para a dignidade humana.

Todos: Hoje, a nossa oração é para ti, Europa!

Leitor 2: Ásia, um continente com a diversidade de línguas, culturas e
religiões, mas ao mesmo tempo com níveis de desenvolvimento social muito
diferentes. É enorme a diferença entre aqueles que vivem numa mansão pri-
vada com segurança e os milhões que sonham com um teto. Há pessoas tra-
ficadas como mercadoria, muitos sujeitos ao trabalho forçado e a infância é
roubada de milhões de crianças.

Todos: Hoje, a nossa oração é para ti, Ásia!

Leitor 1: Oceania, quando pensamos em ti nos vem à mente vastas pla-
nícies, cangurus e uma civilização muito desenvolvida, mas a exclusão social
é uma realidade. O povo aborígene continua esquecido. O desemprego é uma
realidade que mata sonhos. Uns vivem o sonho de tudo ter e nada dar, en-
quanto outros têm tudo para dar, mas ninguém os valoriza.

Todos: Hoje, a nossa oração é para ti, Oceania!
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6° Dia
Brasil Missionário,

Partilha a tua Fé com a Europa
Símbolos: Mapa da Europa e outros objetos que relembrem aquele continente.

Canto: “O Senhor necessitou de braços” (p.40).

Tema: Europa e a missão ad gentes.

“Em várias partes da Europa, há necessidade do primeiro anúncio do
Evangelho: aumenta o número das pessoas não batizadas, seja pela consis-
tente presença de imigrantes que pertencem a outras religiões, seja também
porque famílias de tradição cristã não batizaram os filhos devido ao jugo
comunista ou a uma generalizada indiferença religiosa... Mesmo no ‘velho’
continente existem extensas áreas sociais e culturais, onde se torna neces-
sária uma verdadeira e própria missão ad gentes” (João Paulo II, Ecclesia in
Europa, 46).

Ao longo dos séculos, foi esta a consciência da Igreja na Europa: multi-
dões sem conta de missionários e missionárias, saindo ao encontro de outros
povos e civilizações, anunciaram o Evangelho de Jesus Cristo às nações do
mundo inteiro. Igual ardor missionário deve animar a Igreja na Europa atual.
A diminuição do número de presbíteros e consagrados, em certos países, não
deve impedir qualquer Igreja particular de assumir as exigências da Igreja uni-
versal (João Paulo II, Ecclesia in Europa, 64).
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A resposta
Ouvindo o chamado da Igreja, 493 missionárias e missionários brasi-

leiros saíram da sua terra e estão anunciando o Evangelho na Europa.
     Alguém conhece algum desses missionários? (fazer o levantamento)
     Que tal procurar o endereço ou email deles e mandar uma mensa-

gem de incentivo e apreço pelo trabalho que fazem?

Testemunho
Os leigos e leigas despertam para a missão a exemplo de Teone Pereira

dos Santos, leiga pernambucana, que esteve em Moçambique pelo Projeto
Missionário “Além-Fronteiras” do Piauí e Maranhão, Regionais IV e V da
CNBB.

O pouco, com Deus é muito
Em outubro de 2007 fui enviada a Moçambique, na África. Vivi durante

três anos e seis meses na cidade de Cuamba, província do Niassa, no norte
do país, junto ao povo makua. Foi uma experiência linda onde aprendi que
ser missionária é muito mais do que ir para outros países prestar ajuda. Ser
missionária é doar-se e neste doar-se encontramos o irmão e a irmã, encon-
tramos o próprio Cristo. E, no final das contas, vemos que recebemos mais
do que damos. A missão não nos santifica, mas sim nos humaniza e nos
torna sensíveis ao próximo.

Antes da viagem, passamos um período de preparação no Centro Cultural
Missionário - CCM, em Brasília - DF. Lá estavam missionários e missionárias
vindos de vários países para a missão aqui. Numa celebração, o padre que pre-
sidia pediu que cada um rezasse o Pai Nosso em sua língua. Naquele momento
senti a Universalidade da nossa Igreja e que não importava de onde vínhamos
ou para onde iríamos porque estávamos indo a nossos irmãos e irmãs. 

Meu trabalho na missão foi ajudar na pastoral. Na paróquia acompa-
nhávamos 96 comunidades com aproximadamente 500 catequistas, em sua
maioria homens. Para mim era uma alegria quando aparecia uma mulher,
sempre com sua criança nas costas. Fazíamos encontros de formação e retiros
debaixo de árvores ou palhoças. Eles andavam quilômetros e quilômetros a
pé ou em bicicletas para participar e isso tornava cada encontro uma pérola
preciosa. 

Fundamos o projeto ecumênico e inter-religioso Criança Futuro do Ama-
nhã, pois tínhamos crianças muçulmanas e de várias igrejas cristãs. O projeto
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visava o desenvolvimento da criança de forma integral. Eram mas ou menos
200 sem contar as pequenas que sempre compareciam nas costas dos ir-
mãozinhos. Promovíamos oficinas de leitura para desenvolver as crianças já
alfabetizadas. Era lindo ver os rostinhos brilhando ao pegar um livro.

Para a promoção da mulher e da adolescente providenciamos aulas de
bordado, corte e costura e tricô. Mais do que lhes ensinar um ofício, quería-
mos mostrar a elas que não tinham nascido apenas para casar, ter filhos e
cuidar da machamba (roça), mas que eram capazes de aprender, de fazer e
de crescer como pessoas.

No início a situação da mulher me causava indignação, mas aos poucos
fui entendendo que as coisas acontecem ao seu tempo, “vacane, vacane”
(pouco a pouco). A minha presença era de apoio e não para impor mudanças
radicais.

Como manter este trabalho? Dizem que o pouco, com Deus é muito.
Isso é verdade. Um grupo de amigos (Amigos Sem Fronteiras) da minha pa-
róquia, no Brasil, juntava durante o ano, suas pequenas contribuições e as
mandavam. Essas pequenas sementes frutificavam em Cuamba fazendo so-
nhos acontecerem. 

A missão pede a todos doação e testemunho, mas para nós, leigos e
leigas pede muito mais. Os religiosos e religiosas, os padres e diocesanos
que retornam da missão além-fronteiras têm suas casas. Nós, pelo con-
trário, temos um mundo competitivo diante de nós que nos pede qualifi-
cação num mercado de trabalho difícil. O meu pároco, Pe. Miguel,
disse-me uma vez: “A vocação missionária dos leigos é a mais bonita, pois
envolve uma doação maior: exige deixar realmente tudo e ao retornar, co-
meçar do zero”.

(Teone Pereira dos Santos é leiga missionária, do Projeto “Além-Fronteiras” Piauí
e Maranhão - Moçambique, África). 

Palavra de Deus
João Batista, estando na prisão, ouviu falar das obras do Cristo e man-

dou alguns discípulos para lhe perguntar: “És tu, aquele que há de vir, ou de-
vemos esperar outro?” Jesus respondeu-lhes: “Ide contar a João o que estais
ouvindo e vendo:” cegos recuperam a vista, paralíticos andam, leprosos são
curados, surdos ouvem, mortos ressuscitam e aos pobres se anuncia a Boa
Nova. E feliz quem não se escandalizar a meu respeito” (Mt 11,2-6).
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Compromisso
Recordando os missionários e missionárias que vieram da Europa para

evangelizar o Brasil, sentimos a necessidade de agradecer. Cada membro do
grupo da Novena “adota” uma nação da Europa e se compromete a rezar por
ela durante o mês de outubro.

Meditação
Dirigente: Olhando para a Europa, experimentamos sentimentos contras-

tantes, pois de lá saíram os “conquistadores” que exterminaram nossos ancestrais
e de lá vieram os comerciantes que trataram nossos antepassados como animais,
escravizando-os na África e vendendo-os como mercadoria. Mas também de lá
vieram abnegados missionários e humildes migrantes que nos anunciaram o
Evangelho e formaram o povo brasileiro. Hoje a Europa precisa ela mesma de
uma nova evangelização e para lá vão nossos missionários e missionárias.

Leitor 1. A Europa está envelhecendo devido à dramática diminuição da
natalidade e ao aumento da duração média da vida.  Uma consequência disso
é a queda das vocações ao sacerdócio e à vida consagrada, a diminuição do
número dos missionários e missionárias para a evangelização...

Todos: (cantando) O Senhor necessitou de braços para ajudar a ceifar a messe. 
E eu ouvi seus apelos de amor, então respondi: Aqui estou, aqui estou.

Leitor 2. Ao mesmo tempo, Europa se tornou o sonho de multidões de
homens e mulheres da África, Ásia e América Latina à procura de melhores
condições de vida. 

Leitor 1. Os migrantes estão se tornando um pesadelo para os países
da Europa. Aparecem problemas novos: a convivência de pessoas de tradi-
ções religiosas diversas, tráfico de pessoas, trabalho escravo, violência racial

Leitor 2. Ao mesmo tempo se oferece à Igreja europeia a oportunidade de
evangelizar em casa os que antigamente eram atendidos pela missão ad gentes. 

Leitor 1. A crise econômica mundial dos últimos anos veio agravar ainda
mais a situação, sobretudo pelo empenho de fazer pagar ao povo o preço
das falcatruas dos bancos e das escolhas erradas dos donos do capital.
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Leitor 2. A crise financeira traz consigo a crise energética, a crise climá-
tica a crise alimentar. E, já se sabe, no momento do aperto, a corda arrebenta
no ponto mais fraco. Os números da fome e da miséria que começavam a
baixar alguns anos atrás, voltaram a subir...

Leitor 1. A sociedade de consumo que coloca sua felicidade na aquisição
ilimitada de bens e satisfações puramente materiais cria pessoas egoístas,
preocupadas e até obsecadas pelos próprios interesses e privilégios.

Leitor 2. A globalização marginaliza os mais débeis e aumenta o número dos
pobres da terra com enfraquecimento progressivo da solidariedade interpessoal.

5b. UM DIA UMA CRIANÇA ME PAROU
Um dia uma criança me parou, 
olhou-me nos meus olhos a sorrir
Caneta e papel na sua mão, 
tarefa escolar para cumprir
E perguntou no meio de um sorriso: 
O que é preciso para ser feliz?

Amar como Jesus amou. Sonhar como Jesus sonhou.
Pensar como Jesus pensou. Viver como Jesus viveu.
Sentir o que Jesus sentia. Sorrir como Jesus sorria.
E ao chegar ao fim do dia
Eu sei que eu dormiria muito mais feliz.

Depois que eu terminei de repetir, 
seus olhos não saíram do papel
Toquei no seu rostinho e a sorrir, 
pedi que ao transmitir fosse fiel
E ela deu-me um beijo demorado 
e ao meu lado foi dizendo assim.

Canto
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6. O SENHOR NECESSITOU DE BRAÇOS (Dm)

O Senhor necessi tou de braços para ajudar a ceifar a messe. 

E eu ouvi seus apelos de amor, então respondi: “Aqui estou, aqui

estou!”. 

Eu vim para dizer que eu quero te servir,
eu quero viver com muito amor o que aprendi.

Eu vim para dizer que eu quero te ajudar.
Eu quero assumir a tua Cruz e a carregar.

Eu vim para dizer que eu vou te acompanhar.
E com meus irmãos, um mundo novo edificar.

Eu vim para dizer que vou profetizar.
Eu quero ouvir tua voz e a propagar.

7. COMO MEMBROS DESTA IGREJA PEREGRINA (G)

Como membros desta igreja peregrina, recebi de Jesus Cristo esta missão
de levar a Boa Nova a toda gente, a verdade, a paz e o perdão.

Envia, envia, Senhor, operários para a messe.

Escuta, escuta esta prece, multidões te esperam, Senhor!

Por caminhos tão difíceis muita gente vai andando sem ter rumo e direção.
Não conhece a verdade do Evangelho que liberta e dá força ao coração.

A missão nos acompanha dia a dia na escola, no trabalho e no lar.
Precisamos ser no mundo testemunhas pra que Deus possa em nós se revelar.

Cantos
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7° Dia
Brasil Missionário,

Partilha a tua Fé com a Ásia
Símbolos: Globo ou mapa-múndi; objetos ou gravuras lembrando a Ásia.

Canto: “Como membros desta Igreja peregrina” (p. 40).

Tema: O Encontro.

É nesta parte do mundo onde aparece mais acentuada a questão do en-
contro do cristianismo com as antiquíssimas culturas e religiões locais. É real-
mente um mistério o motivo pelo qual o Salvador do mundo, nascido na Ásia,
tenha permanecido até agora largamente desconhecido para a população do
continente (João Paulo II, Ecclesia na Ásia, 2).

A resposta
Ouvindo o apelo de Cristo, 97 missionárias e missionários brasileiros

saíram da sua terra e estão anunciando o Evangelho na Ásia.
     Alguém conhece algum desses missionários? (fazer o levantamento)
     Que tal procurar o endereço ou email deles e mandar uma mensa-

gem de incentivo e apreço pelo trabalho que fazem?
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Testemunho

a) Um missionário brasileiro na Terra do Sol Nascente
Nasci em Coroatá, no Maranhão. Aos 15 anos, durante a preparação

para a crisma, refletíamos, com a catequista, sobre o Evangelho de São Ma-
teus, que narra o encontro de Jesus com o jovem rico. “Mestre, o que devo
fazer para possuir a vida eterna?”. E Jesus responde: “Vai, vende tudo o que
tens, dá aos pobres, depois vem e segue-me”. Na época, eu não entendia
muito bem o que o Senhor me pedia: não era rico, não tinha nada a não ser
família, a própria cultura e os amigos. Com a graça de Deus aprendi que era
isso que o Senhor queria.

Depois da crisma fui morar em Belém, onde conheci o Pontifício Instituto
para as Missões Estrangeiras - PIME, que me permitiu realizar o sonho de
ser missionário.

Os missionários estrangeiros que chegam ao Japão normalmente de-
dicam os dois primeiros anos ao estudo da língua e aos primeiros contatos
com o povo para conhecer a realidade e, sobretudo, para praticar a língua.
Como eu não conhecia bem o idioma, limitava-me a celebrar a missa aos pa-
roquianos.

A cultura japonesa, por ser milenar é riquíssima. Aprendi a gostar dos
matsuri, os festivais espalhados por quase todas as cidades. Alguns festejam
a cultura, a natureza... Outros pedem graças e proteção contra males, doen-
ças... O povo criou o matsuri, pedindo às divindades que eliminassem a epi-
demia, trouxessem saúde e prosperidade ao povo. 

Outro aspecto cultural é a atitude do japonês, que, por exemplo, jamais
estende a mão nos cumprimentos, mas faz uma leve vênia (reverência). A
gente, que logo vai estendendo a mão, no início estranha, depois se acostuma.
Mas o país está se ocidentalizando muito rápido. Ele copia o Ocidente, em
muitos aspectos, até em coisas condenáveis, sobretudo dos Estados Unidos.

Por que os Japoneses não se convertem ao cristianismo? A gente brinca,
dizendo que o japonês nasce xintoísta, casa-se cristão e morre budista. Nasce
xintoísta, pois o recém-nascido é levado ao templo para a purificação e a
bênção divina. Casa-se cristão porque, ultimamente, muitos casais querem
copiar o estilo festivo do casamento ocidental, com festas e a noiva vestida
de branco e muita pompa, e não tanto porque compreendam o valor do sa-
cramento. E morre budista, porque a maioria dos japoneses celebra o funeral
budista para seus mortos.

Um dos maiores desafios é a questão da minoria. Colocando juntos os
católicos e os demais cristãos, não chegam a 1% da população total. O de-
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safio é evangelizar em um contexto não cristão. Além disso, o povo, enquanto
sociedade, está muito ligado ao clã, ao grupo. Até recentemente, dizia-se que
o japonês não se casava com a esposa, mas com o grupo, com a empresa,
para a qual ele doa a maior parte do dia. Tem, então, muito japonês que vai
à missa, mas não consegue dar o passo decisivo rumo à conversão, porque
ela é um processo e uma opção pessoal, e não grupal.

Na diocese de Saitama, 80% dos cristãos que frequentam a Igreja são
estrangeiros. O seu bispo, dom Marcelino Tani, criou a “Igreja multicultural”,
formada por japoneses, filipinos, brasileiros, peruanos... Ele quer um novo
modelo de Igreja e ainda não sabe como ela será no futuro, mas já deu os
primeiros passos. Nas paróquias maiores celebramos a missa internacional,
em que se reza em japonês, inglês, português e espanhol. Eu fazia a homilia
em japonês, inglês e português na paróquia de Moka, onde as leituras tam-
bém são feitas em várias línguas. 

Já passaram mais de quatro séculos de evangelização no Japão, mas a
missão da Igreja lá está apenas no início.

(Pe. Francisco Gomes é missionário do PIME).

b) O embornal e o vinho
Ele tem 75 anos. Depois de muito relutar, acaba de decidir-se por

Jesus. Está lendo o Evangelho de Marcos. Hoje quis ler comigo Mc 2,18-
22. “Não se coloca vinho novo em odres velhos”. Na língua thai o odre é
um embornal feito de couro e este senhor sabe bem o que acontece a um
embornal feito de couro velho quando se coloca nele a pinga feita de
arroz novo. 

Digo: “Jesus é o vinho novo que não pode ser colocado em um embor-
nal de couro velho, ou seja, em um coração velho. O senhor hoje, não obs-
tante os seus 75 anos, está se fazendo um jovem para escutar e aprender o
ensinamento de Jesus e envelhecer com ele como o vinho novo no embornal
de couro novo. O ensinamento de Jesus está se realizando na sua vida hoje. 

O homem ficou em silêncio. Escorreram lágrimas dos seus olhos e ele
me disse:

“Obrigado, irmã. Eu estou entendendo e gosto muito do embornal de
couro novo com o vinho novo”.

Inclinou a cabeça com as mãos juntas e me disse: 
“Obrigado, irmã, por me explicar essa Palavra de Deus, eu gostei e gosto

muito do significado do embornal de couro novo com o vinho novo...”
Eu também fiquei envolvida na sua alegria não pela minha capacidade
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de explicar o Evangelho, mas pela abertura em acolher a novidade do Evan-
gelho de um homem de 75 anos. 

Jesus lhe revela que ele é um embornal de couro novo a receber vinho
novo. Isso é fantástico!

Sejamos embornais de couro novo que recebe o vinho novo a fim de enve-
lhecermos juntos, embornal e vinho, e nos tornemos verdadeiros anciãos na fé.

(Irmã Catarina é missionária Xaveriana na Tailândia).

Palavra de Deus
“De madrugada, quando ainda estava bem escuro, Jesus se levantou e

saiu rumo a um lugar deserto. Lá ele orava. Simão e os que estavam com ele
se puseram a procurá-lo. E quando o encontraram, disseram-lhe: Todos te
procuram. Jesus respondeu: Vamos a outros lugares, nas aldeias das redon-
dezas, a fim de que lá também eu proclame a Boa Nova. Pois foi para isso
que eu saí. E foi proclamando nas sinagogas por toda a Galileia, e expulsava
os demônios (Mc 1,35-39)”.

Para pensar: Nossos bispos, em Aparecida, escreveram: “O mundo es-
pera de nossa Igreja latino-americana e caribenha um compromisso mais
significativo com a missão universal em todos os Continentes. Para não cair-
mos na armadilha de nos fechar em nós mesmos, devemos formar-nos como
discípulos missionários sem fronteiras, dispostos a ir à outra margem, àquela
onde Cristo ainda não é reconhecido como Deus e Senhor, e a Igreja não
está presente (DA, 376).

Compromisso:

A Ásia que temos em nós
Muitos produtos que nós usamos todos os dias vêm da Ásia (China,

Japão, Coreia...). Vamos prestar atenção e façamos comunhão em espírito
com esses irmãos e irmãs que parecem tão distantes e, no entanto, nos pres-
tam serviços, com seu trabalho provavelmente mal pago ou até escravo. (con-
versar)

Meditação
Dirigente: A Ásia ocupa um terço das terras emersas do planeta e abriga

65% da população mundial. Foi berço das grandes religiões (Hinduísmo, Bu-
dismo, Confucionismo, Islamismo, Judaísmo e Cristianismo) e de algumas
das mais antigas civilizações da história.
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Leitor 1. No continente asiático, o mais povoado do planeta, os cristãos
são apenas o 9% da população. Os católicos são 3%.

Todos: (cantando) Envia, envia, Senhor, operários para a messe. Escuta,
escuta esta prece, multidões te esperam, Senhor. 

Leitor 2. O surgimento de correntes fundamentalistas e a manipulação
de grupos políticos extremistas tornaram difícil a convivência entre os vários
grupos religiosos.

Leitor 1. “Em numerosos países, os cristãos são privados dos direi-
tos fundamentais e postos à margem da vida pública; noutros, sofrem
ataques violentos contra as suas igrejas e as suas casas” (Bento XVI,
09.01.2012).

Leitor 2. No Oriente Próximo, muitos cristãos, devido às perseguições e
às difíceis condições de vida, decidem mudar para lugares mais favoráveis.

Leitor 1. Mesmo dentro de inúmeras restrições, a Igreja na China, está
mostrando sua vitalidade, como revela o aumento do número dos católicos,
dos sacerdotes e seminaristas e também dos religiosos e religiosas.

Leitor 2. A lembrança da dominação colonial dos países “cristãos” sobre
os países da Ásia sempre foi muito forte. A política dos Estados Unidos e dos
países ocidentais, inclusive as guerras pela posse do petróleo no Iraque e no
Afeganistão, reforça a ideia de que o colonialismo político, econômico (e re-
ligioso), ainda não acabou. 

Leitor 1. Alguns dos países mais dinâmicos da economia mundial se
encontram no sudeste asiático, e, no mesmo continente, existem regiões po-
bres onde a metade ou mais da população vive com menos de um dólar por
dia.

Leitor 2. Para reduzir os custos de produção e garantir a competitividade
de seus produtos, vários países asiáticos investiram em um modelo de de-
senvolvimento que não levou em conta a destruição do meio-ambiente e, so-
bremodo, exigiu enormes sacrifícios da população, usada como mão-de-obra
barata.
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Leitor 1. A China e a Índia estão chegando aos primeiros lugares em
importância na economia mundial. Os investimentos chineses no mundo, in-
clusive na Europa e nos Estados Unidos, e a influência do capitalismo à moda
chinesa na economia mundial são vistos com preocupação, como uma
ameaça à liberdade e à soberania dos países e ao seu modelo sociocultural. 

Leitor 2. Muitos governos, na Ásia, costumam responder às críticas com
intimidações, prisões, maus-tratos e até mesmo com a morte. Os defensores
dos direitos humanos pagam um preço elevado por sua coragem. Daí a ne-
cessidade constante de que o mundo preste solidariedade a essas pessoas.
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8° Dia
Brasil Missionário,

Partilha a tua Fé com a Amazônia
Símbolos: Mapa do Brasil e gravuras ou objetos referentes à Amazônia.

Canto: Só tem lugar nesta mesa (p.52).

Tema: “Vida e Missão neste chão”.

“Em continuidade com os meus Veneráveis predecessores, desejo fazer
um preito de gratidão a todos aqueles corajosos missionários, que se con-
sagraram e se consagram, à custa inclusive da própria vida, em levar a fé ca-
tólica nas cidades e aldeias da região; homens e mulheres que, por amor a
Deus, entregaram-se de corpo e alma para extensão do Reino de Deus nesta
Terra da Santa Cruz” (Bento XVI, Mensagem para a CF 2007).

A resposta
Cada diocese deve redescobrir sua própria dimensão missionária ma-

nifestando aos que estão distantes uma solicitude semelhante à que se tem
para com seus próprios membros. O Programa Igrejas-Irmãs é um projeto
em que duas Igrejas, ou Regionais, em espírito de solidariedade e ajuda
mútua, se unem para realizar a obra da evangelização em outra realidade.
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Testemunho

a) Niterói, Rio de Janeiro – Porto Velho, Rondônia

Dom Moacyr Grechi, arcebispo emérito de Porto Velho
A partir dos anos 70, principalmente pelo empenho de dom Erwin Kräutler

e de dom Antônio Possamai, a Amazônia começou a ser levada a sério pela
CNBB. Uma das propostas de colaboração foi a das “Igrejas-Irmãs”: missioná-
rios, como os de Niterói, que partem como padres, religiosas, religiosos e leigos,
para ajudar no fortalecimento da Igreja na Amazônia.

Pe. João Batista da Silveira, paróquia São João Bosco, Porto Velho
O Projeto “Igrejas-Irmãs” animou Niterói a assumir a “Área Missionária”

em Porto Velho - RO. Distâncias que se estendem, de uma extremidade a
outra, a 400 quilômetros. A Equipe atende a cerca de 70 comunidades. As hi-
drelétricas têm causado impactos como crescimento rápido da população e
desrespeito à ecologia e aos direitos dos trabalhadores e, especialmente, à
vida das adolescentes. Procuramos ser presença solidária no meio desse povo
sofrido.

Irmãs Ursulinas - Filhas de Maria Imaculada
A Equipe é formada por 11 missionários: três padres, quatro Irmãs, Filhas

de Maria Imaculada, uma missionária leiga psicóloga e, este ano, recebemos
três seminaristas de Niterói que estão estagiando conosco. Parece que somos
muitos, mas diante da quantidade de comunidades e das distâncias, somos
uma gota d’água no oceano.

Patrícia Damiana, leiga nissionária de Niterói
Colaboro no Centro Missionário desde fevereiro de 2011, ajudando pa-

dres e Irmãs, formando uma fraternidade missionária. Durante férias do tra-
balho, na celebração eucarística escutei o Pe. João Batista fazer um forte apelo
para que missionários se dispusessem a ajudar na Evangelização da Amazô-
nia. Senti que era um chamado de Deus e respondi: “Eis-me aqui, Senhor!”
Nossa Equipe também ajuda no acompanhamento aos operários nas usinas
oferecendo a possibilidade de celebrações.
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b) Equipe Itinerante de Manaus, Amazonas

Uma Missão ao relento
Em 1998 o Pe. Cláudio Perani SJ, primeiro superior da nova

Região dos jesuítas na Amazônia, deu vida àquela que veio a ser a
“Equipe Itinerante”, uma experiência radicalmente nova que previa uma
missão mais despojada, ao relento, sem as seguranças das mediações
institucionais e de estruturas fortes, com as quais normalmente traba-
lhamos.

A Equipe teve sua base inicial em Manaus. Em seus 13 anos de itinerân-
cia pelas matas e rios amazônicos, mais de 130 pessoas de cerca de 50 ins-
tituições, congregações ou grupos diferentes já participaram na
experiência, por períodos diversos (de um mês a 12 anos), todos eles com
um único objetivo: servir e semear esperança, onde a vida está mais amea-
çada.

O Pe. Perani, idealizador da Equipe Itinerante recomendava aos primeiros
missionários: “andem pela Amazônia e ouçam o que o povo diz. [...] Não se
preocupem com os resultados. O Espírito estará mostrando o caminho. Co-
ragem! Comecem onde for possível!” 

Os primeiros integrantes iniciaram suas itinerâncias acompanhando as
comunidades ribeirinhas do interior e as ocupações das periferias urbanas
de Manaus. A seguir, junto aos Povos Indígenas da Amazônia. No ano
2000 os membros da Equipe já formavam uma comunidade mista e inter-
institucional, inserida em um dos bairros de casas de palafitas do centro de
Manaus. Surgiu uma comunidade organizada em função da missão itine-
rante em que todos atuavam.

As pessoas envolvidas no projeto são assumidas economicamente e
estão sob a responsabilidade de suas instituições, igrejas ou grupos.

A Equipe Itinerante se inspira no modelo de vida de Jesus “profeta itine-
rante, em grupo com discípulos e discípulas que ele envia de dois em
dois, para as aldeias onde ia passar”. A exemplo do Mestre, a Equipe reco-
menda gratuidade e simplicidade no serviço, “estruturas leves” (que carreguem
poucas coisas: uma túnica e um par de sandálias, pouco dinheiro).

Desde o início, em 1998, membros da Equipe sobem os rios e atravessam as
fronteiras geográficas do Brasil, com a Colômbia, a Venezuela, Guiana, Peru e Bolívia.
Foi assim, que perceberam que nas fronteiras, as feridas estão mais abertas e que a
Amazônia é muito mais do que o Brasil. Sentiram-se chamados a colaborar so-
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mando forças com as igrejas, organizações, movimentos e grupos do outro lado.
Hoje, a Equipe Itinerante é formada por nove pessoas de sete institui-

ções e congregações e se distribui em três núcleos com base em Manaus, Ta-
batinga e Letícia, na tríplice fronteira entre Brasil-Peru-Colômbia e em Boa
Vista, na tríplice fronteira entre Brasil-Venezuela-Guiana. 

(Equipe Itinerante de Manaus - AM).

Palavra de Deus
“A mulher deixou o seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens:

Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura
não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade, e foram ter com ele” (Jo 4,28-30).

Reflexão: A Samaritana encontra Jesus e se torna missionária. Nossos
encontros com Jesus provocam ações missionárias?

Compromisso
Vamos controlar nossos bifes?
O brasileiro come, em média, um bife pequeno por dia (100 gramas) =

36 kg de carne por ano. Isto significa um boi a cada 6,6 anos; 11 bois inteiros
durante a vida – 2,6 toneladas de carne! Destes 11 bois, pelo menos quatro
terão vindo da Amazônia, ou seja, a cada três dias o brasileiro come um bife
da Amazônia, que para dar lugar ao pasto, vai sendo desmatada.

Quanto custa para a humanidade este bife?
A quantidade de água, solos e recursos utilizados para produzir um

quilo de carne seria suficiente para alimentar pelo menos 50 pessoas.

Meditação
Dirigente: A Amazônia é um imenso território em que vivem muitos

povos originários e onde estão presentes muitas e diversificadas formas de
vidas ainda intactas. 

Leitor 1. Está em curso um processo nefasto de devastação da floresta amazô-
nica. O desmatamento, que visa o lucro rápido e fácil, está ferindo de morte a região.
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Todos: (cantando) Só tem lugar nesta mesa, pra quem ama e pede perdão. 
Só comunga nesta ceia, quem comunga na vida do irmão.

Leitor 2. As grandes empresas madeireiras, as mineradoras e as agro-
pecuárias – as maiores responsáveis pela destruição da Amazônia – são “pre-
miados” com volumosos incentivos fiscais e abundantes financiamentos
governamentais. 

Leitor 1. A riqueza da biodiversidade, a abundância de águas, a grande quan-
tidade de terras, a fartura de madeira e o incalculável volume de minérios estraté-
gicos no subsolo da Amazônia provocam o interesse e a cobiça internacional.

Leitor 2. A história dos posseiros da Amazônia, como a de todo o Brasil,
é marcada pela violência e pelo martírio. Muitas foram as mortes de lavradores
e lavradoras, de sindicalistas, de advogados populares, de agentes de pastoral,
provocada pela ação criminosa de pistoleiros e, muitas vezes, de setores da
segurança pública a mando de grileiros ou pretensos proprietários de terras.

Leitor 1. O Estado foi omisso no cumprimento de suas funções, pois
deixou de fazer a regularização fundiária, foi incapaz de fiscalizar cartórios e
grileiros e de controlar a corrupção, gerando o caos fundiário que favorece
a violência na região.

Leitor 2. 25 mil latifundiários dominam um território equivalente ao que
é ocupado pelas populações indígenas, negra e cabocla, que somam dois mi-
lhões de pessoas!

Leitor 1. É precário também o funcionamento dos organismos oficiais
de proteção à vida dos Povos Indígenas e da natureza (FUNAI, INCRA, IBAMA).

Leitor 2. A Amazônia sempre foi olhada, pensada e explorada a partir de
interesses externos à região e sempre contra a vida do próprio povo amazônico.

Leitor 1. A Igreja tem o compromisso de promover a fraternidade efetiva
com as populações amazônicas e defender a vida, que se manifesta com tanta
exuberância na natureza, mas que nem sempre atinge os mais de 21 milhões
de moradores da Região.
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Leitor 2. Desde a chegada dos europeus na Amazônia, no século XVI,
durante muito tempo os missionários estiveram praticamente sozinhos ao
lado dos Povos Indígenas, defendendo-os e levando-lhes os benefícios da
saúde e da educação, juntamente com a mensagem religiosa. 

Leitor 1. Hoje, novos e grandes desafios são postos à ação evangeliza-
dora da Igreja com a chegada de milhares de migrantes de todas as partes
do Brasil e de imigrantes de outros países.

Leitor 2. Muitas vezes, a Igreja precisa mediar conflitos ou defender as
populações expostas à ganância do poder econômico. 

Leitor 1. Até agora as dioceses e prelazias da Amazônia foram assistidas,
sobretudo, por generosos missionários estrangeiros; agora chegou a hora
de uma grande ação solidária de toda a Igreja no Brasil para a evangelização
daquela região.

8. SÓ TEM LUGAR (D)

Só tem lugar nesta mesa pra quem ama e pede perdão.

Só comunga nesta Ceia, quem comunga na vida do irmão.

Eu tive fome e não me deste de comer. Eu tive sede e não me deste de beber.

Fui peregrino e não me acolheste, injuriado e não me defendes te.

Fui pequenino e quiseste me pisar; da ignorância não quiseste me livrar.

Eu nasci livre e quis viver com liberdade. Fui perseguido só por causa da Verdade.

Pra ser feliz, eu quis amar sem distinção. Só por orgulho, não foste meu irmão.

Eu vivi pobre, mas lutei para ser gente. Fui sem direito de levar vida decen te.

Canto
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9° Dia
Brasil Missionário,

Partilha a tua Fé com os jovens
Símbolos: Cruz, Bíblia, vela, logomarca da JMJ Rio 2013, gravuras dos jo-
vens atuando na sociedade pelos cinco continentes.

Canto: “Discípulos Missionários de Jesus” - CD JM: Cantando a Missão (p.59).
ou “Nova Geração” - Pe. Zezinho (p.60).

Tema: O jovem é presente e não apenas futuro!

Geralmente ouvimos que o jovem é o futuro da Igreja, da sociedade,
mas a juventude é chamada a ser o presente, a ser jovem agora.

“Vós jovens, não sois apenas o futuro da Igreja e da humanidade, como
espécie de fuga do presente. Pelo contrário: vós sois o presente jovem da
Igreja e da humanidade. Sois seu rosto jovem. A Igreja precisa de vós, como
jovens, para manifestar ao mundo o rosto de Jesus Cristo, que se desenha
na comunidade cristã. Sem o rosto jovem, a Igreja se apre -
senta desfigurada” (Discurso do Papa Bento XVI aos jovens, em 10 de maio de
2007, Estádio do Pacaembu, São Paulo - SP).

Ser jovem agora é colocar-se em marcha, é não protelar o caminho, pois
o caminho se faz caminhando.

“... É preciso estimular em todos o espírito missionário para que saiam
em missão para levar os outros jovens a um encontro pessoal com Jesus
Cristo e o projeto de Vida proposta por Ele. Quando o jovem assimila o Evan-
gelho como uma Boa Notícia, ele quer partilhá-la com outros. O discípulo se
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torna missionário. O jovem, como apóstolo de outros jovens, tem um poder
de comunicação e de convencimento peculiar. O segredo para atingir os jo-
vens que ainda não foram evangelizados é mobilizar os jovens que já aderi-
ram a Jesus Cristo” (Doc. 85 da CNBB, números 175 e 176).

A resposta
      Você conhece algum jovem estrangeiro que está no Brasil em missão?
     Você conhece algum jovem brasileiro que está em missão em outro país?

Testemunho

Juventude Missionária
Sou Luane Lira, alagoana, e, aos 20 anos, curso o segundo ano de me-

dicina. A minha caminhada missionária se iniciou na Infância Missionária.
Aos 15 anos, a paixão pela missão deu um novo sentido à minha vida,
quando conheci a Juventude Missionária - JM. Descobri um jeito jovem de
viver a minha vocação missionária e de evangelizar outros jovens. A cada
momento de formação, de espiritualidade, de ação concreta e celebração, eu
vivenciava a alegria do serviço missionário e crescia em mim a vontade de
fazê-lo chegar a outras pessoas.

Há dois anos assumi a coordenação da JM em Alagoas, o que me trouxe
muitos desafios e alegrias, a maior delas esse ano, quando realizei minha pri-
meira experiência de missão além-fronteiras no Paraguai, junto com João
Guilherme, da JM do Paraná. 

Foram nove dias em missão vendo o rosto campesino de Deus nos pa-
raguaios descendentes dos antigos guaranis, povo com diversas dificuldades
e, muitas vezes, sem sentido de viver, mas que sabe partilhar de sua pobreza,
sabe acolher e, acima de tudo, sabe amar.  

Trago comigo muitos momentos inesquecíveis, como as visitas às famí-
lias, as quais sempre encerrávamos com um convite: “Jaha Tupaópe” (“vamos
à igreja”, em Guarani). Com o maior sorriso, eles nos seguiam e diziam que
éramos uma presença de Deus no meio deles. 

Sou testemunha do quanto vale a pena esquecer um pouco de si e dedi-
car-se ao ‘outro’, estando esse ‘outro’ do seu lado, ou do outro lado do mundo.
Sou, enfim, testemunha do quanto vale a pena ser jovem missionário!

Quando visitava as famílias do interior do Paraguai, sempre me apre-
sentava falando em Guarani: “Mba éichapa, Che Luane Lira, Che misionera
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brasileña”, o que em português significa “Como vai? Sou Luane Lira. Sou
missionária brasileira”.

(Luane Lira é coordenadora da Juventude Missionária de Alagoas). 

Palavra de Deus
“Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, a Palavra de Deus permanece

em vós” (I Jo 2,14).
Reflexão: Tenho partilhado com outros jovens a Palavra de Deus que

recebi?

Compromisso
Que tal escolhermos um jovem brasileiro no exterior e um jovem estran-

geiro no Brasil para nos correspondermos por carta, email e redes sociais?

Meditação
Jovem Latino-Americano: Você sabia que no meu continente nós jovens

temos algumas dificuldades? Entre elas a violência juvenil, muitas vidas são
ceifadas antes dos 30 anos por meio de homicídios, no trânsito, suicídios entre
outros. Pelos que são vítimas e pelas famílias que sofrem a perda, rezemos.

Todos: Senhor, queremos partilhar nossa fé com a juventude das Américas. 

Jovem Europeu: Você sabia que no meu continente estamos passando
por uma crise tanto financeira quanto de fé? Na Europa acontece a seculari-
zação e isso vai acabar excluindo Deus da vida dos jovens. Vive-se como se
Deus não existisse. Não quer dizer que todo mundo está se tornado ateu. Há
uma modernização. Há influências como o pensamento de Darwin, entre ou-
tros. Isto se dá, também, porque as pessoas têm o que desejam: emprego,
família bem cuidada, plano de saúde; quer dizer, não precisam de nada. E
essa atitude secularizante é muito forte na Europa. Por estes jovens que aban-
donam Deus, rezemos.

Todos: Senhor, queremos partilhar nossa fé com a juventude Europeia.
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Jovem Africano: No meu continente a juventude tem sofrido muito com
a AIDS, as adolescentes e jovens da África do Sul, por exemplo, são as mais
infectadas por esse vírus. Segundo os dados de Mbewu, 25% das jovens entre
20 e 24 anos são soropositivas, contra 10% dos rapazes com a mesma idade.
Rezemos para que essa juventude não perca a esperança.

Todos: Senhor, queremos partilhar nossa fé com a juventude Africana.

Jovem Asiático: Você sabia que o meu continente abriga o maior nú-
mero de não cristãos? Mais de 85% dos não cristãos do mundo vivem aqui.
Os católicos representam apenas 3% dos 3,5 bilhões de asiáticos, e, destes
3%, mais de 50% de todos os católicos da Ásia vivem em um único país, as
Filipinas. Rezemos por tantos jovens que não são cristãos, mas buscam a ver-
dade suprema, fazem o bem e promovem a paz.

Todos: Senhor, queremos partilhar nossa fé com a juventude Asiática.

Jovem da Oceania: Irmãos, com certeza poucas vezes ouviram falar de
meu continente. Ele é o continente mais isolado do mundo, sua barreira geo-
gráfica fez com que fosse o último a ser descoberto pelos europeus. Em
Papua Nova Guiné, por exemplo, a juventude como todo povo enfrenta pro-
blemas, como falta de moradia e outras infraestruturas em áreas urbanas e
no campo, migrantes que criaram assentamentos irregulares na periferia das
cidades, desemprego e subemprego, o que agrava ainda mais a situação. A
taxa de criminalidade também é alta, e a incidência de crimes violentos tem
aumentado. Ocorrem inclusive conflitos entre algumas etnias. Rezemos pelos
jovens da Oceania para que não se sintam isolados do mundo.

Todos: Senhor, queremos partilhar nossa fé com a juventude da Oceania.
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Avaliação

Identificação do Grupo:

Diocese: ________________________________________________________
Paróquia: _______________________________________________________
Comunidade:____________________________________________________
Grupo: _________________________________________________________
Data:___________________________________________________________
Responsável pela avaliação:________________________________________
Contato (e-mail): _________________________________________________

1.1. Este Grupo
a.(   ) é permanente b.(   ) foi criado para esta Novena

1.2. Os membros do Grupo, ao longo da Novena
a.(   ) aumentaram b.(   ) foram fiéis c.(   ) diminuíram

1.3. A Novena foi feita
a.(   )em casas de família b.(   ) na capela c.(   ) em outro local

1.4. A Equipe dirigente
a.(   ) foi sempre a mesma b.(   ) mudava

1.5. Foi utilizado
a.(   ) só o livrinho impresso b.(   ) também o DVD

Sua opinião é muito importante para a equipe das POM, por isso
preparamos esse pequeno questionário, que poderá ser preenchido e
enviado para o seguinte endereço:
Pontifícias Obras Missionárias
SGAN 905 - Conjunto B – 70790-050 Brasília – DF
Caixa Postal  3.670 – 70089-970 Brasília – DF
Obs.: recortar na marca pontilhada ao lado sem danificar o restante do material.

#
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Avaliação dos subsídios:
2.1. O preparo do ambiente foi

a.(   ) bom b.(   ) mais ou menos c.(   ) ruim

2.2. A acolhida foi
a.(   ) boa b.(   ) mais ou menos c.(   ) ruim

2.3. O canto sugerido
a.(   ) agradou b.(   ) não agradou c.(   ) foi substituido

2.4. Os Testemunhos apresentados a cada dia
a.(   ) agradaram b.(   ) não agradaram,
por que ____________________________________________________

2.5. A escolha dos textos bíblicos (Palavra de Deus)
a.(   ) ajudou b.(   ) não foi acertada

2.6. O Compromisso sugerido para cada dia
a.(   ) ajudou b.(   ) não foi acertado

2.7. A Meditação
a.(   ) agradou b.(   ) não agradou c.(   ) foi substituida

2.8. As sugestões do livrinho ajudaram
a.(   ) bastante b.(   ) pouco c.(   ) nada

2.9. Os livrinhos 
a.(   ) chegaram a tempo b.(   ) foram suficientes

2.10. O DVD da Novena agradou
a.(   ) muito b.(   ) mais ou menos c.(   ) pouco

Sugestões para o futuro:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ #
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9. DISCÍPULOS MISSIONÁRIOS DE JESUS

Somos a esperança de um mundo melhor;
Somos, da Igreja, o novo amanhecer;
Somos mensageiros de vida e de paz;
Somos testemunhas da liberdade.
Cristo é nosso caminho, Cristo é nosso destino....
Vamos com Ele!

Somos a luz, o sal da terra, 
é uma cruz nossa bandeira, 
nossa missão não tem fronteiras...
Somos as tochas que vão pelo mundo 
Levando acesas a fé e o amor.

Somos sementes de luz e esperança,
Somos amigos, discípulos missionários
De Jesus no mundo de hoje.

Somos da terra, do fogo, do amor;
Nos dói a injustiça, a fome e a opressão.
Sentimos hoje a força do Espírito de Deus.
Anunciar a Boa Nova é nossa missão!
Cristo é nosso caminho, Cristo é nosso destino....
Vamos com Ele!

Jovem desta terra americana: onde falta Cristo lá devemos ir!
Hoje o mundo quer testemunhas de verdade,
Que dão até a vida, somente por amor.
E aprendemos de Maria, a Discípula e a Mestra
que disse sim a Deus.

Canto



60

9b. NOVA GERAÇÃO

Eu venho do sul e do norte,
Do oeste e do leste, de todo lugar
Estrada da vida eu percorro
Levando socorro a quem precisar
Assunto de paz é meu forte
Eu cruzo montanhas e vou aprender
O mundo não me satisfaz o que
Eu quero é a paz, o que eu quero é viver.

No peito eu levo uma cruz,
No meu coração o que disse Jesus
No peito eu levo uma cruz,
No meu coração o que disse Jesus

Eu sei que não tenho a idade
Da maturidade de quem já viveu
Mas sei que já tenho a idade
De ver a verdade o que eu quero ser eu
O mundo ferido e cansado
De um triste passado de guerras sem fim
Tem medo da bomba que fez,
E da fé que desfez, mas aponta pra mim

Eu venho trazer meu recado,
Não tenho passado, mas sei entender
Um jovem foi crucificado
Por ter ensinado a gente viver
Eu grito ao mundo descrente que eu ser gente,
Que eu creio na cruz
Eu creio na força do jovem
Que segue o Caminho de Cristo Jesus

Canto
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