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ada homem, cada mulher, cada criança desde 
o seu nascimento tem em si uma vocação. 

O ponto de partida é sempre o encontro com Cristo. 
É somente conhecendo-o pessoalmente que cresce o 
desejo de lhe responder e o acolher. 
Cada cristão é missionário no sentido de que é 
chamado a anunciar o evangelho, em ser testemunha 
no dia-a-dia e ter no coração os missionários e as suas 
atividades, apoiando-os através da oração, do sacrifício 
e das ofertas. Era disso que falava Santa Teresinha do 
Menino Jesus ao referir-se à sua vocação missionária, e 
da qual a Obra da Santa Infância continua a promover 
em cada país.
No livro: Sem Ele não podemos fazer nada, o Papa 
Francisco ao falar da Infância Missionária afirma que 
“é belo se mostramos às crianças desde tenra idade 
que o anúncio do Evangelho, o anúncio da história de 
Jesus, é uma história dinâmica, que ela podem contar 
aos seus amigos. É tão bonito que desde a infância 
as crianças possam pensar em outras pessoas, outros 
povos, outros países longínquos e pelos quais sejam 
capazes de rezar e de fazer algum sacrifício”.   
Nos estatutos das OMP (1, art. 13), os objetivos da Obra 
da Santa Infância ao serviço das Igrejas Particulares 
indicam: 

- Ajudar os educadores a despertar e a 
desenvolver nas crianças e adolescentes uma 
consciência missionária universal.
  - Contribuir à promoção e ao 
desenvolvimento das vocações missionárias.

A esse fim, a animação missionária tem como 
prioridade a formação a uma consciência missionária 
desde a Infância, para que as crianças possam fazer a 
experiência da missionaridade da Igreja e do Batismo 
e, desse modo, se abram à missio ad gentes, com vista a 
um futuro compromisso missionário ad vitam. 

Dom Brice Meuleman (1862-1924), Arcebispo de 

Calcuta de 1902 a 1924, ordenou o primeiro padre 
indiano Augusto Lakra, “filho” da Obra da Santa 
Infância. 
Também os primeiros padres nativos do Uganda, 
ordenados em 1913, foram também crianças apoiadas 
pela Santa Infância. 
Hoje como no passado, a Santa Infância continua a 
propor instrumentos de crescimento na fé, incluindo 
a perspetiva vocacional.
É verdade que cada pessoa tem a responsabilidade de 
cultivar a sua própria vocação. Contudo, é importante 
a presença de uma comunidade ou de um grupo que 
apoie nesta caminhada. É importante ter alguém que 
ajude nesta tarefa de descoberta e de crescimento, cujo 
objetivo é o desenvolvimento pleno da vida que nos é 
oferecida por Deus. 
A experiência que vivem as crianças e adolescentes 
através das propostas da Infância e Adolescência 
Missionária poderá suscitar no seu coração a vontade 
de consagrar toda a sua vida ao serviço de Jesus e do 
reino de Deus. Para poderem chegar a esta escolha, 
os animadores, os padres, religiosos e religiosas que 
os acompanham devem viver com alegria e coerência 
o seu serviço de animação, formação e cooperação 
missionárias. A fim de continuar a obra iniciada por 
Cristo e o seu Evangelho seja sempre anunciado. 
Como é que hoje os numerosos grupos e as inúmeras 
atividades da Infância e 
Adolescência missionária 
contribuem a despertar 
a vocação missionária? 

C

« A tua vocação orienta-te para tirares 
fora o melhor de ti mesmo para a glória 
de Deus e para o bem dos outros». (Papa 
Francisco)
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P. ANDRé MARIE DJoN LIMAY
Diocèse d’Édéa

Cameroun

Vários exemplos que encontramos na Sagrada 
Escritura confirmam esta tese. Como não 
podemos expô-los todos nesta reflexão, 
limitamo-nos a apresentar alguns quer do Antigo 
Testamento, quer do Novo Testamento. Esses 
textos permitir-nos-ão tirar algumas implicações 
missiológicas sobre o discernimento vocacional 
e a formação da consciência missionária das 
crianças e jovens.  

ALGUNS EXEMPLOS DE VOCAÇÃO-
MISSÃO NA BÍBLIA

A Sagrada Escritura apresenta-nos não apenas 
uma grande variedade de chamamentos dirigidos 
a indivíduos mas também as diversas missões que 
lhes são conferidas.   

A vocação compreendida como chamamento de Deus dirigido a um 
individuo está ligada a uma missão. Por outras palavras, Deus chama 
sempre o ser humano para uma missão específica. Vista sob este prisma, 
a vocação está intrinsecamente ligada à missão. Não existe vocação 
sem missão e vice-versa. Além disso, a ligação intrínseca entre as duas 
expressões leva a dizer que a vocação é na sua essência missionária.

A Vocação – Missão no Antigo Testamento
No Antigo Testamento, as narrações de vocação, 
o chamamento de Deus é geralmente seguido 
de uma ordem de missão. O chamado é enviado 
em direção às pessoas que lhe são designadas a 
fim de cumprir junto delas a missão recebida 
de Deus. Isaías é enviado ao povo de Israel para 
lhe transmitir a mensagem de salvação (cf. Is 
6,9-10); Jeremias é enviado aos reis de Judá, aos 
seus príncipes, aos seus sacerdotes e ao povo, 
com a missão de suscitar a sua conversão (cf. Jr 
1,18); Moisés é enviado ao Faraó com o objetivo 
de fazer sair do Egipto os Israelitas (cf. Ex 3,10-
11); o jovem Samuel credenciado como profeta 
de Yahvé (cf. 1 Sm 3,20) é enviado a Eli e a toda 
a casa de Israel para lhes revelar a mensagem de 
Yahvé (cf. 1 Sm 3,15-4,1). 

a VoCação 
MissionÁRia 
e a suas
RaÍZes BÍBLCas  
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Estes exemplos mostram claramente a conexão 
intrínseca entre vocação e missão. Tal conexão 
é confirmada, de maneira ainda mais evidente, 
pelos textos do Novo Testamento referentes à 
vocação.   

A Vocação- Missão no Novo Testamento
O Novo Testamento apresenta vários casos de 
indivíduos chamados pelo Senhor para missões 
específicas: Saulo de Tarso (tornando-se o 
apóstolo Paulo após a sua conversão) é chamado a 
levar o nome do Senhor às nações pagãs, aos reis e 
aos Israelitas (cf. Act 9,15); Ananias (um discípulo 
do Senhor em Damasco) é chamado a impor as 
mãos a Saulo de Tarso para que recupere a vista 
(cf. Act 9,12); os quatro primeiros discípulos 
(Simão, André, Tiago e João) são chamados para 
se tornarem pescadores de homens (cf. Lc 5,10-
11; Mt 4,19). Também a virgem Maria é escolhida 
ou chamada para ser a Mãe do Salvador (cf. Lc 
1,30-34). O seu Filho Jesus-Cristo é chamado e 
enviado ao mundo para fazer a vontade de seu 
Pai que o enviou (cf. Jo 6,38) e para revelar aos 
homens a plenitude do amor trinitário.
Vemos que Deus chama sempre para uma missão. 
Pelos seus chamamentos, Deus permite aos 
homens participar no seu projeto de amor sobre 
o mundo (cf. Is 6,8; Heb 10,7). Contudo, nem 
sempre o chamado, por falta de discernimento, 
percebe bem o seu chamamento ou, então, recusa 
simplesmente cumprir a missão inerente ao seu 
chamamento. É o caso do jovem Samuel incapaz 
de discernir a voz do Senhor (cf. 1 Sm 3, 1-9); 
do jovem rico que abandona Jesus com tristeza 
(cf. Mc 10,22); de Jonas que foge o mais longe 
possível para não ir pregar aos Ninivitas (cf. Jn 
1,3). Exemplos que nos mostram a complexidade 
da vocação e a dificuldade de manter intacta a 
conexão intrínseca entre vocação e missão. Daí 
a necessidade, para os educadores e animadores 
dos grupos de crianças e jovens adolescentes, de 
darem particular importância ao discernimento 
vocacional e à formação da consciência 
missionária. Esta árdua tarefa passa certamente 

por um acompanhamento no processo vocacional 
e um percurso de maturidade cristã que integrem 
os elementos importantes que expomos a seguir. 
ti.

DISCERNIMENTO VOCACIONAL 
E FORMAÇÃO DA CONSCIÊNCIA 
MISSIONÁRIA DAS CRIANÇAS

O discernimento vocacional das crianças: alguns 
elementos fundamentais

Ajudar as crianças e os jovens a discernir o 
chamamento de Deus e a compreender a sua 
vontade nas suas vidas implica um percurso de 
acompanhamento vocacional marcado pelos 
seguintes elementos fundamentais: 

a) Proximidade do acompanhador: o 
acompanhador deve ser alguém muito próximo 
daquele (ou daqueles) que acompanha com a 
preocupação de os conhecer. Este elemento é 
sublinhado pela atitude de Eli em relação com 
o jovem Samuel que, sozinho, não consegue 
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discernir o chamamento do Senhor (cf. 1 Sm 
3,1-21).

b) Escuta atenta do acompanhado: o 
acompanhante é chamado a escutar 
atentamente o acompanhado a fim de ter 
matéria que lhe permita dar indicações 
justas e claras para favorecer um autêntico 
discernimento vocacional. Na verdade, 
uma escuta atenta impede o acompanhador 
de fornecer ao acompanhado respostas 
preconcebidas ou de o substituir no seu 
processo vocacional. A escuta é fundamental no 
discernimento vocacional. O Papa Francisco 
reconhece-o muito bem quando escreve: 
“Quando nos toca ajudar o outro a discernir o 
caminho da sua vida, a primeira coisa a fazer 
é ouvir” (Exortação apostólica pós-sinodal 
Christus vivit, n. 291). A atitude do velho Eli 
no Primeiro Livro de Samuel confirma esta 
afirmação: ele ouve atentivamente Samuel 
uma primeira vez (cf. 1 Sm 3,5), uma segunda 
vez (cf. 1 Sm 3,6), e ainda, uma terceira vez 
(cf. 1 Sm 3,8a). É somente à terceira vez que 
compreende que é Yahvé quem chama por 
Samuel (cf. 1 Sm 3,8b). Então pode dar-lhe, 
não uma resposta preconcebida, mas uma 
indicação (orientação) justa, clara e específica 
resultante da sua escuta: “… e disse a Samuel: 
Vai e volta a deitar-te. Se fores chamado outra 
vez, responde: Fala, Senhor, o teu servo escuta!” 
(1 Sm 3,9).  

c) A familiaridade com o Senhor da parte 
do acompanhante: é certamente graças à 
familiaridade e à sua profunda experiência 
pessoal com o Senhor que Eli é capaz de 
ajudar Samuel a discernir a voz do Senhor. 
Quer dizer que o acompanhante (educador, 
formador, etc.) tem de ser uma pessoa 
modelada pela experiência de Deus, alguém 
que, quotidianamente, tem essa experiência 
pessoal através da oração, da meditação 
da Palavra de Deus, dos Sacramentos e da 
caridade cristã. É sem dúvida esta experiência 

que lhe permite discernir dia a dia a voz de 
Deus na sua vida e de ajudar a discerni-la 
naqueles que acompanha. 

d) A confiança naquele (naquela) que 
acompanhamos: o acompanhante deve não 
somente ter confiança no acompanhado mas 
ao mesmo tempo fazê-lo confiante para que 
possa exprimir-se livremente e sem medo. 
É uma outra lição que aprendemos do velho 
Eli (cf. 1 Sm 3,15) que coloca de tal modo 
confiante o jovem Samuel que este é capaz de 
lhe contar toda a sua visão recebida de Yahvé 
(cf. 1 Sm 3,18).    

FORMAR A CONSCIÊNCIA MISSIONÁRIA 
DAS CRIANÇAS PARA UMA VOCAÇÃO 
MISSIONÁRIA NA IGREjA 

Assim como a Igreja, pela sua natureza, “é 
missionária, visto que tem a sua origem, 
segundo o desígnio de Deus Pai, na «missão» 
do Filho e do Espírito Santo” Decreto conciliar 
Ad gentes, n. 2), a vocação de todo o batizado 
é missionária. As crianças batizadas devem, 
não somente ser formadas a esta consciência 
missionária, mas também e sobretudo, aprender 
desde cedo a serem missionários do Evangelho 
junto das outras crianças e pessoas que ainda não 
conhecem Jesus Cristo. Através das atividades 
pastorais e educativas organizadas nos grupos 
ou movimentos eclesiais, devem dar-se conta 
que o seu batismo os compromete a proclamar 
o Evangelho a toda a criação (cf. Mc 16,15) 
e dar testemunho de Jesus Cristo através das 
suas palavras e das suas ações onde quer que 
estejam. Os seus educadores e animadores têm 
a responsabilidade de os acompanhar e de os 
ajudar a crescer nesta consciência missionária 
convencidos de que “a missão renova a Igreja, 
revigora a sua fé e identidade, dá-lhe novo 
entusiasmo e novas motivações. É dando a fé que 
ela se fortalece!” (João Paulo II, Carta encíclica 
Redemptoris Missio, n. 2). 
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O que é dito das crianças diz respeito a todos os 
batizados. Mas de uma maneira particular, diz 
respeito aos “missionários” marcados de uma 
vocação especial e pertencentes aos “institutos 
que se encarregam como dever próprio da 
missão de evangelização que pertence a toda a 
Igreja” (Decreto conciliar Ad gentes, n-2). Estes, 
(padres, religiosos, religiosas, leigos), “Enviados 
pela legítima autoridade, partem, movidos pela fé 
e obediência, para junto dos que estão longe de 
Cristo, escolhidos para uma obra à qual foram 
destinados (cf. Act 13,2) como ministros do 
Evangelho, «a fim de que a oblação dos gentios 
seja aceite e santificada no Espírito Santo» (Rom. 

15,16).” (Decreto conciliar Ad gentes, n. 23).
Os animadores (clérigos e leigos) dos grupos 
de crianças e jovens são chamados a dar 
conhecimento da obra missionária dessas figuras 
emblemáticas às crianças e aos jovens para 
suscitar no seu coração a vocação missionária. 
Os animadores são chamados a criar grupos 
vocacionais de cariz missionário onde as crianças 
e jovens possam fazer o seu percurso vocacional 
até sentirem dentro deles o chamamento a dar 
um passo mais além e crescer no desejo ardente 
de ir anunciar a todas as nações (cf. Mc 3,13s) o 
seu ser missionários ad gentes. 
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 “eus é amor…” (cf. Deus Caritas Est) e na Sua 
infinita misericórdia enviou o Seu único filho 
Jesus Cristo para a redenção da humanidade 

e, pelo poder da ressurreição de Cristo, dá nova vida ao 
mundo e “a todo momento e em todo lugar, Deus se aproxima 
do homem (cf. Jo 3, 16). Esse mistério pascal sela uma Nova 
Aliança para que o homem possa procurá-Lo, conhecê-Lo e 
amá-Lo com todas as suas forças. Convoca todos os homens, 
perdidos e dispersos pelo pecado, para a unidade da sua família 
que é a Igreja.  Para tal, enviou o seu Filho como Redentor e 
Salvador na plenitude dos tempos. N’Ele e por Ele, chama os 
homens a tornarem-se, no Espírito Santo, seus filhos adotivos 
e, portanto, herdeiros da sua vida bem-aventurada. 1    Os 
apóstolos professaram esse “Kerygma” para levar o Reino de 
Deus aos confins do planeta. Eles, fortalecidos pelo Espírito 
Santo e disponibilizando-se ao comandamento de Cristo de 
fazer discípulos em todas as nações através do batismo (cf. 
Mt 28:19) e continuando o legado da missão de Cristo para 

proclamar o “Logos da Esperança”. (cf. Verbum Domini n.91)

A SEMENTE DA VOCAÇÃO
Deus semeia livremente a semente da vocação nos corações 
dos homens e através dos dons do Espírito Santo e, juntamente 
com a resposta do homem (discernimento), cultivando-a 
efetivamente através do amor, da fé e da caridade, produzam 
ricos frutos na vida eclesiástica da Igreja. Com a unção do 
Espírito Santo, todos se tornam o templo espiritual vivo (cf. 
CL 14)2. Assim, “somos todos discípulos missionários”, isto é 
uma oportunidade para renovar o nosso compromisso com 
o chamamento a tornarmo-nos zelosos “evangelizadores 
com Espírito”. O objetivo de compartilhar com o povo fiel de 
Deus é “esforçar-se por incendiar o coração do mundo”(cf. 
Evangelii Gaudium)3. É participando da “tríplice missão de 
Cristo como Sacerdote, Profeta e Rei“ e dotando as atividades 
pastorais de uma perspetiva missionária ainda maior. (cf. CL 
14).

MinHa VoCação 
MissionÁRia
enRaiZada no 
BatisMo
Deus criou o homem e a mulher à Sua própria imagem 
e semelhança, e soprando diretamente nas narinas do 
homem, deu-lhe a alma e a vida (cf. Gen 1,27;2,7). Ele 
confiou ao primeiro homem a tarefa de participar da 
harmonia da missão criadora de Deus. No entanto, o 
primeiro homem, pela transgressão do pecado, não se 
mostrou digno da Sua glória, e, assim, rompeu essa íntima comunhão divina com 
Deus.“

ARooNPRAPHA sukkAsEE
ANToNIo ANuP GoNsALVEs

Catequistas
Diocese de Chanthaburi

Tailândia

“D
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DISCÍPULOS MISSIONÁRIOS ATRAVéS DA 
VIRTUDE VIVA DO BATISMO
Toda a pessoa nascida neste mundo secular, procura seguir 
uma vocação intrínseca na própria vida, que é influenciada e 
condicionada principalmente por psicologias, pais, sociedade, 
educação, colegas, religião, normas, ambiente antropológico 
e assim por diante. Cada pessoa esforça-se para descobrir 
essa vocação humana através de uma busca metafísica para 
encontrar o verdadeiro significado, respostas e cumprimento 
do propósito da sua vida ou existência, e, realidades.
No entanto, como cristãos, o Povo de Deus torna-se discípulo 
missionário através da virtude viva do batismo (cf. Mt 28, 
19). Como cristãos batizados, tendo um relacionamento 
filial com o Deus trinitário (Pai, Filho e Espírito Santo), 
operando através da Santa Igreja Católica, e em virtude do 
poder vivo no Evangelho, impulsiona e transforma a vocação 
da missão em todos os aspetos holísticos. Isto remodela a 
nossa identidade e personalidade enraizadas nas Escrituras 
e a perceção de olhar para dimensões pragmáticas da fé. 
Encontra uma verdadeira conversão, significado e razões 
para viver uma vida eclesial na Igreja e “No início do ser 
cristão não há uma decisão ética, ou uma grande ideia, mas o 
encontro com um acontecimento, com uma Pessoa, que dá 
vida a um novo horizonte e, desta forma, o rumo decisivo”4.  
Nas palavras de São Paulo, “O amor de Cristo nos absorve 
completamente” (2 Cor. 5:14) e isso impele o nosso dever 
a essas dimensões simbióticas primárias da evangelização, 
com uma visão de trazer realização para a missão do amor 
de Cristo anunciando o Kerygma (Boa Nova). Isso leva ainda 
à construção de uma comunhão Koinonia (comunhão 
através de, com e em Cristo, uma comunhão eclesial com 

o corpo místico de Cristo, a Igreja e o povo de Deus); e a 
nossa fé é incompleta sem uma dedicação altruísta Diakonia 
(serviço/caridade); acima de tudo fortificada com a graça da 
liturgia (sacramentos, eucaristia e liturgia). “A fidelidade dos 
batizados é uma condição primordial para a proclamação do 
Evangelho e para a missão da Igreja no mundo. Para que a 
mensagem da salvação possa mostrar o poder da sua verdade 
e o esplendor diante dos homens, o testemunho da vida dos 
cristãos deve autenticá-la. “O testemunho de uma vida cristã e 
as boas obras realizadas em espírito sobrenatural têm grande 
poder de atrair os homens à fé e a Deus.” 5 Nas circunstâncias 
dadas, hoje é pertinentemente importante “descobrir sempre 
a urgência e a beleza da proclamação da palavra para a vinda 
do Reino de Deus” (VD 93).  6

Ser missionário é abraçar o núcleo central de nossa fé, o centro 
de nossa existência em Jesus Cristo, nosso redentor. Além 
disso, “ai de mim, se eu não evangelizar” (cf. 1 Cor. 9: 16); 
todo esse aspeto é testemunhado pelos sinais externos ativos 
da participação nos sacramentos, na liturgia, na caridade 
e na catequese da evangelização para testemunhar Cristo. 
Os sacramentos são sinais eficazes da graça, instituídos por 
Cristo e confiados à Igreja, por meio dos quais a vida divina 
nos foi dispensada, os pontos de encontro com Cristo. Os 
sacramentos são forças que saem do Corpo de Cristo (Cf. 
Lc.5: 17; 6:19; 8:46.), que saciam a sede eterna, nutrem e nos 
fortalecem no nosso dia-à-dia da missão ao anunciar Cristo, 
como luz das pessoas e guia para o mundo.. (cf. Lumen 
Gentium 1) 

MISSÃO E DISCERNIMENTO ESPIRITUAL

Os padres conciliares definiram: “A Igreja peregrina é 
missionária por sua própria natureza, pois é da missão 
do Filho e da missão do Espírito Santo que ela extrai 
a sua origem, de acordo com o decreto de Deus 
Pai.” 7 O Concilio enfatizou “...Como membros de 
Cristo vivo e a Ele incorporados e configurados não 
só pelo Batismo mas também pela Confirmação 
e pela Eucaristia, todos os fiéis estão obrigados, por 
dever, a colaborar no crescimento e na expansão 
do Seu corpo para o levar a atingir, quanto antes, a 
sua plenitude(1).Por isso, todos os filhos da Igreja 
tenham consciência viva das suas responsabilidades 
para com o mundo, fomentem em si um espírito 
verdadeiramente católico, e ponham as suas forças 
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ao serviço da obra da evangelização. Saibam todos, porém, 
que o primeiro e mais irrecusável contributo para a difusão 
da fé, é viver profundamente a vida cristã. Pois o seu fervor 
no serviço de Deus e a sua caridade para com os outros é que 
hão de trazer a toda a Igreja o sopro de espírito novo que a fará 
aparecer como um sinal levantado entre as nações (2), como 
«luz do mundo» (Mt. 5,14) e «sal da terra» (Mt. 5,13). Este 
testemunho de vida produzirá mais facilmente o seu efeito, se 
for dado conjuntamente com as outras comunidades cristãs, 
segundo as normas do decreto sobre o ecumenismo (3).”  8

A palavra missão tem a raiz latina “enviar”, mas, no sentido 
verdadeiramente cristão, o termo tem um significado 
profundo mais amplo e rico e está no coração do evangelho. 
É através da comunicação profunda com Deus que podemos 
entender os componentes de nossa missão. Isso exige 
“discernimento” espiritual. É um diálogo interior consigo 
mesmo onde se busca a sabedoria de Deus. Exige renovação 
pessoal para redescobrir, refletir, pensar, discernir, julgar, 
escolher e agir no espírito de Jesus Cristo, para entender a 
vontade de Deus de empreender a tarefa da missão. É levar 
a verdadeira luz do próprio Cristo aos outros, para proclamar 
a salvação de Cristo para que tenham a vida em abundância 
(cf. Jo 1, 9-10). Em Ad gentes, “Missões” são aqueles 
“empreendimentos particulares pelos quais os arautos do 
Evangelho, enviados pela Igreja e espalhados pelo mundo 
inteiro, realizam a tarefa de pregar o Evangelho e fundar a 
Igreja entre os povos ou grupos que ainda não acreditam em 
Cristo, que ainda não O conhecem.... O propósito apropriado 
dessa atividade missionária é a evangelização.”  9

Fé ADULTA

“O Povo de Deus, movido pela fé com que acredita ser 
conduzido pelo Espírito do Senhor, o qual enche o universo, 
esforça-se por discernir nos acontecimentos, nas exigências 
e aspirações, em que participa juntamente com os homens 
de hoje, quais são os verdadeiros sinais da presença ou da 
vontade de Deus. Porque a fé ilumina todas as coisas com 
uma luz nova, e faz conhecer o desígnio divino acerca da 
vocação integral do homem e, dessa forma, orienta o espírito 
para soluções plenamente humanas.” 10 As cartas de São 
Paulo ecoam esse zelo missionário, sua ação indispensável, e 
exigem discernir a vontade de Deus, para distinguir o bem do 
mal. (cf. Hb 5, 14) E é chamado, pela graça, a uma Aliança 
com o seu Criador, a dar-Lhe uma resposta de fé e amor 
que mais ninguém pode dar em seu lugar” 11  para oferecer 
a Ele uma resposta de fé. Jesus nos prometeu “O advogado 
- o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome - ele 
ensinará tudo e lembrará tudo o que eu lhe disse.” (Jo 14:26) 
Em nossa caminhada de vida, às vezes torna-se imperativo 
nas fronteiras das nossas decisões individuais e comuns de 
escolhas exatas, delicadas e difíceis, precisámos da ajuda dos 
outros, de uma orientação interior na nossa jornada espiritual. 
Cabe a um evento eclesial comunitário a tarefa de discernir 
juntos, para ler os sinais dos tempos (cf. Mt 16.3). Portanto, 
“Uma fé adulta, capaz de se confiar totalmente a Deus com 
uma atitude filial, alimentada pela oração, pela meditação da 
Palavra de Deus e pelo estudo das verdades da fé, é condição 
indispensável para poder promover um novo humanismo, 
alicerçado no Evangelho de Jesus” . 12  A comunidade eclesial 
fortaleceu-se pelo espírito de discernimento através da oração 

e da solidariedade da fé em ação. O Papa Francisco 
coloca o discernimento como um elemento essencial 
para viver uma verdadeira vocação cristã, para viver um 
testemunho exemplar de Cristo e um modo de vida na 
Igreja e no mundo secular. A palavra discernimento 
tem sido um tema-chave pragmático recorrente para 
orientação pastoral nas exortações apostólicas do Papa 
Francisco em Evangelii Gaudium e Amoris Laetitia. 
“O Espírito de Deus, que dirige o curso dos tempos 
e renova a face da terra com admirável providência, 
está presente a esta evolução. E o fermento evangélico 
despertou e desperta no coração humano uma 
irreprimível exigência de dignidade.” 13

“Somos todos discípulos missionários”, o Papa Francisco 
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exorta: “Cada um dos batizados, independentemente da 
própria função na Igreja e do grau de instrução da sua fé, 
é um sujeito ativo de evangelização, e seria inapropriado 
pensar num esquema de evangelização realizado por agentes 
qualificados enquanto o resto do povo fiel seria apenas recetor 
das suas ações. A nova evangelização deve implicar um novo 
protagonismo de cada um dos batizados. Esta convicção 
transforma-se num apelo dirigido a cada cristão para que 
ninguém renuncie ao seu compromisso de evangelização, 
porque, se uma pessoa experimentou verdadeiramente o 
amor de Deus que o salva, não precisa de muito tempo de 
preparação para sair a anunciá-lo, não pode esperar que 
lhe deem muitas lições ou longas instruções. Cada cristão é 
missionário na medida em que se encontrou com o amor 
de Deus em Cristo Jesus; não digamos mais que somos 
«discípulos» e «missionários», mas sempre que somos 
«discípulos missionários” . 14

Ao longo dos séculos, a Igreja, tem sido um instrumento para 
explorar, purificar e caminhar com esse mandato missionário 
entregue pelo Seu fundador, que é Jesus Cristo. Os primeiros 
apóstolos testemunharam com paixão, até ao martírio, os 
ensinamentos de Jesus, fazendo discípulos e construindo 
comunidades cristãs apostólicas. Transmitindo as tradições 
apostólicas, os sucessores de Pedro, os Padres da Igreja, as 
comunidades monásticas, homens e mulheres religiosos 
missionários, catequistas e leigos consagrados continuaram, 
até hoje na era moderna, empenhados em promover a 
obra da nova evangelização. Milhares foram perseguidos 
e coroados na glória do martírio. São Leão dizia: “a religião 
estabelecida pelo sacramento da Cruz de Cristo não pode 
ser destruída por nenhum tipo de crueldade.” Seu heroísmo 
em defender a Igreja proclamando o Evangelho inspira-os a 
continuar na sua firme vocação de levar por diante a missão 
da Igreja. Igreja Católica. “aprendamos com os Santos que 
nos precederam e enfrentaram as próprias dificuldades 
do seu tempo. Com esta finalidade, proponho-vos que 
nos detenhamos a recuperar algumas motivações que nos 
ajudem a imitá-los nos nossos dias” 15  Santos, congregações 
e instituições religiosas exemplares, estão a apoiar as obras 
da missão e a nova evangelização, que também se reflete nos 
louváveis esforços da Congregação para Evangelização dos 
Povos e dos seus órgãos de apoio às vocações missionárias, 
de crianças e adultos (sacerdotes, religiosos, consagrados e 
formação de leigos), especialmente nos territórios de missão 

para capacitar os discípulos missionários.
Todo o batizado moldado pela fé e fiel ao crescimento da 
vocação missionária Ad gentes participa no estímulo à 
consciência missionária, na verdadeira renovação espiritual 
e na purificação dos crescentes desafios que afetam a Igreja, 
promovendo o zelo missionário em comunhão com a Igreja. 
O objetivo da catequese é ampliar e desempenhar um papel 
relativamente importante e fundamental na divulgação 
sistemática e orgânica da Boa Nova no meio do Povo de 
Deus.
O Papa Francisco anunciou o tema do Mês Extraordinário 
Missionário de outubro de 2019, relembrando o centenário da 
Carta Apostólica Maximun Illud (tão importante) dada pelo 
papa Bento XV em 30 de novembro de 1919. O papa Bento 
XV apresentou a sua visão profética e previsível de revitalizar 
a Igreja durante um período difícil pós-Primeira Guerra 
Mundial e enfatizou a necessidade de renovar a dimensão 
missionária da Igreja, a nível local, sem a colonização, mas 
com uma proclamação verdadeira do Evangelho. O Papa 
Francisco, em sua Exortação Apostólica Evangelii Gaudium, 
destacou que “a ação missionária é o paradigma de toda a 
obra da Igreja.” 16

A afirmação de Tertullian de “Cristãos não se nasce, torna-
se!”” é hoje particularmente atual no contexto da globalização 
sociocultural e política. É necessário que o percurso contínuo 
da mistagogia seja mais próximo da renovação do primeiro 
anúncio da fé e do zelo missionário. A esperança do Evangelho 
da ressurreição e a salvação através de Cristo irradiam a fé 
e o amor que temos por Cristo. Entretanto, “a Igreja não 
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cresce por proselitismo, mas «por atracão.” 17 Não é forçar ou 
explorar a situação, pelo proselitismo, das pessoas pobres ou 
cair em armadilhas para os desafios culturais do relativismo 
e sincretismo doutrinário, mas pelo contrário deve ser uma 
testemunha holística entre as pessoas e trazer frutos à missão 
Ad-gentes. Somos chamados, de maneira significativa, a 
desempenhar um papel maior de transmissão da fé através 
da inculturação do Evangelho entre as questões mais amplas 
da cultura. E isto requer coragem e alegria de proclamar que 
Cristo é o centro de nossa fé, recebida livremente de Deus e 
que temos que compartilhar livremente com Seu povo.

MINhA EXPERIÊNCIA E
COMPROMISSO PESSOAL
Sou grato a Deus por receber o dom da fé católica na minha 
família. Crescendo ativamente envolvido na paróquia e 
dedicando-me como um catequista envolvi-me no ofício 
diocesano, mas a idéia de uma visão missionária não tinha 
capturado completamente o meu coração e a minha mente. 
No começo do ano, minhas percepções estavam alinhadas 
com a noção geral comum do termo “missionário”, que 

era destinado a simplismente aos religiosos e estrangeiros 
que estavam ativamente engajados no apostolado da Igreja. 
Vivo numa pequena aldeia budista, em que o modo de 
vida cultural tem uma visão cristã limitada, porque os 
católicos constituem cerca de 0,58% dos cerca de 69 milhões 
da população total predominantemente budista, onde os 
conceitos de dor, tristeza, pobreza e sofrimentos estão sendo 
subjetivamente percebida e tida como parte cármica da vida. 
Filho dessa grande sociedade cultural, a responsabilidade do 
meu apostolado catequético era bastante rotineira, formal e 
seguia conforme a Igreja local.
O ofício catequético diocesano, com o apoio da Congregação 
para a Evangelização dos Povos, me escolheu para me 
especializar em catequese na Pontifícia Universidade 
Urbaniana de Roma, à qual sempre sou grato. 
Ao receber um mandato missionário catequético, minha 
visão mais consciente da realidade da missão abriu as 
portas da consciencia à missiologia, onde nossa experiência 
e as expressões do mundo oriental encontraram-se com 
a realidade acadêmica da miríade de profundidade 
da Igreja Universal nas teorias teológicas, doutrinárias, 
pastorais, antropológicas e sociológicas, cursos culturais. Os 
seminários práticos, a experiência espiritual e o patrimônio 
histórico da Igreja Católica Romana deixaram em mim 
uma marca indelével e moldaram meus modos de olhar 
além do horizonte para aplicá-lo ao meu contexto local 
tailandês. O estudo em um ambiente multicultural com 
várias congregações religiosas de padres, religiosos e leigos 
proporcionou elementos sobre a história e sobre o mundo da 
missão concreta. Isso me inspira a compreender e descobrir 
o verdadeiro significado e sentido para discernir meu papel 
batismal e meus objetivos missionários no mundo da nova 
evangelização no contexto de minhas comunidades eclesiais 
locais tailandesas.
Ao voltar de Roma, reforçado pela experiência acadêmica, era 
hora de meter em prática. Dei-me contas da minha chamada 
missionária laical no apostolado catequético e que hoje é 
imperativo ampliar o alcance de uma catequese sistemática 
nas paróquias (famílias), nas escolas (professores e alunos) 
para ser um discípulo missionário e, principalmente, entre 
os catecúmenos a quem oferecemos uma formação regular, 
para ser membros eclesiais ativos e formar comunidades da 
Igreja Católica. Acompanhar os catecúmenos e passar os fins 
de semana em suas casas com um itinerário de discernimento 
espiritual para a formação da fé é uma experiência 
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viva recíproca e 
enriquecedora da 
conversão pastoral 
para participar da vida 
evangélica e da missão 
da Igreja.
Como parte de nossas 
responsabilidades 
diárias são os projetos 
educativos de 
atividade catequética 
pastoral que oferecem 
oportunidades para 
tocar todos os setores 
na renovação da ação 
de formação de fé nas 

fronteiras, para atender ao chamado da nova evangelização e 
tornar-se discípulos missionários de Cristo.
A Santa Sé insitutuiu o Vicariato Apostólico na Tailândia, 
conhecido como Sião, e hoje comemoramos seu 350º 
aniversário da Missão Sião (1669-2019). Agradecemos e 
lembramos das contribuições de todos os bons missionários 
que enfrentaram os desafios e trouxeram a luz de Cristo à 
nossa terra. Os missionários pioneiros trouxeram o sistema 
educacional, a liturgia, a espiritualidade, a arte cristã e a música 
sacra, os atos de misericórdia e caridade e, acima de tudo, o 
Evangelho, o apostolado da Palavra de Deus, e construíram as 
bases fundamentais para o crescimento da Igreja no sudeste 
remoto da Asia. As suas maneiras de viver o Evangelho, 
celebrar a liturgia, proclamar a Boa Nova e o testemunho 
em sacrificar a vida deles nos dá inspiração e esperança. É 
o esforço e o apoio da Congregação da Evangelização para 
os Povos e seus braços que nos ajudam a dar um impulso 
evangélico de proclamar e trazer a missão salvífica de Cristo 
Ad Gentes para as áreas remotas da missão.
Estamos caminhando com esse espírito comemorativo e 
com o apelo à renovação do espírito missionário do Papa 
Francisco. “Também hoje, a Igreja continua a necessitar 
de homens e mulheres que, em virtude do seu Batismo, 
respondam generosamente à chamada para sair da sua 
própria casa, da sua família, da sua pátria, da sua própria 
língua, da sua Igreja local. São enviados aos gentios, ao 
mundo ainda não transfigurado pelos sacramentos de Jesus 
Cristo e da sua Igreja santa. Anunciando a Palavra de Deus, 
testemunhando o Evangelho e celebrando a vida do Espírito, 

NOTE

1. Catecismo da Igreja Católica, 1992, n. 1.
2. Christifideles Laici n. 14.
3. Papa Francisco, “Evangelii Gaudium”, 2013 
n.119, 259, 271.
4. Bento XVI, “Deus Caritas est”, 2005, n. 1.
5. Papa Paulo VI, Apostolicam Actuositatem, (18 
novembro 1965), n. 6.
6. Bento XVI, Exortação Post-Sinodal.
7. Vaticano II, “Ad gentes” e “Lumen Gentium” n. 2.
8.  Vaticano II,  “Ad gentes” 36.
9. Vaticano II, “Ad gentes”
10. Gaudium et spes, n 11.
11. Catecismo da Igreja Católica, 357.
12. Mensagem do Papa Bento XVI para o dia 
missionário mundial 2010.
13. Vaticano II,  Gaudium et Spes n. 26.
14. Evangelii Gaudium, n.118.
15. Evangelii Gaudium n. 263.
16. Evangelii Gaudium 15.
17. Evangelii Gaudium 14.
18. Mensagem de Sua Santidade o Papa Francisco 
para o Dia Mundial das Missões de 2019.

chamam à conversão, batizam e oferecem a salvação cristã no 
respeito pela liberdade pessoal de cada um, em diálogo com 
as culturas e as religiões dos povos a quem são enviados.” 18

“Quem hei de enviar? Quem irá por mim?”, ao que respondi: 
“Eis-me aqui, envia-me”” (Is 6,8). Unida à visão da Igreja 
e ao mandato missionário, sou ainda mais encorajada e 
comprometida a percorrer o caminho com a coragem de ser 
um discipulo missionario activo e renovado para reforçar as 
nossas comunidades eclesiais à nossa volta.
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Yûn-Nân, de junho de 1845

J.M.J.
Ao senhor Presidente

da Obra da Santa Infância

Ex.cia reverendíssima
Senhor Bispo,
E com o mais vivo reconhecimento 
que recebemos os cento e quinze 
francos que a Obra admirável da 
Santa Infância concedeu à missão 
de Yûn-Nân na Chine. Uma 
Obra tão santa, tão angélica, só 

pode agradar a Deus e atrair as maiores bênçãos 
sobre os seus piedosos fundadores. É uma bela 
companheira da Obra da Propagação da Fé e não 
tenho dúvidas, que as duas Obras vão contribuir 
para a conversão da China. Dizem que o 
imperador Tao-Kouang está mais aberto à religião 
cristã que nos anos passados. Sua majestade já 
ordenou alguma coisa a este respeito. Que alegria 
para os associados desta santa Obra, pensarem 
que as suas esmolas abrem cada dia as portas do 
céu a uma multidão de almas inocentes! Com o 
socorro que nos enviastes, podemos promover o 
batismo de milhares de crianças e, indiretamente, 
também de adultos. Aqueles que batizam são, 
na sua maioria, pregadores; e muitas famílias, 
dóceis ao seu ensino, já renunciaram aos ídolos 

para adorar o verdadeiro Deus. Em 1843 tivemos, 
unicamente na nossa província de Yûn-Nân, 
1900 batismos de crianças em artigo de morte; 
em 1844, 2000, e este ano 3150. Com as orações 
e as ajudas da Obra da Santa Infância poderemos 
ainda mais aumentar o número de batizados. 
Com os meios suficientes poderíamos facilmente, 
nesta província, proporcionar cada ano o batismo 
a 10.000 crianças. Nada de surpreendente se 
pensarmos que a província de Yûn-Nân tem 14 
cidades de primeira classe; Fou tem 31 de segunda 
classe, Tcheou tem 39 de terceira classe, Hien 
com uma multidão de grandes burgos e aldeias. 
A população de toda a província anda à volta de 
10 milhões de habitantes entre Chineses, que são 
o maior grupo, e indígenas. Contudo, tanto uns 
como outros são muito pobres e ficam contentes 
que os nossos cristãos recebam as suas crianças 
a troco de uma pequena soma de dinheiro que 
ajuda as suas famílias.

Os nossos batizadores conhecem as doenças, os 
perigos de morte, e por isso estão sempre munidos 
de medicamentos necessários que distribuem 
gratuitamente. Chagados a uma cidade ou burgo, 
a curiosidade chinesa é rapidamente informada da 
sua chegada e quando sabem que eles tratam as 
crianças doentes sem pedir nenhum contributo, 
não ficam ociosos. No campo como na cidade, 
são convidados a visitar as crianças doentes. 
As famílias pobres ficam muito contentes de 
encontrar, assim, esta boa ajuda. Isto no que diz 
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respeito aos batizadores ambulantes. Mas, já 
temos em cada estação de fiéis, cristãos instruídos, 
piedosos, parteiras que batizam crianças de pagãos 
seus vizinhos, quando estão em perigo de morte. 
Muitas vezes são os próprios pagãos que lhes 
levam os seus filhos doentes. Nós procuramos que 
esses fiéis tenham os medicamentos necessários 
para poderem auxiliar aqueles quês os procuram. 
Cada vez que fazemos a visita gera dos distritos, 
cada ano, então dão-nos contas do número de 
batizados e dos que 
morreram logo a seguir 
ao batismo. Creio que 
neste país, as doenças 
contagiosas são ainda 
mais frequentes que na 
Europa, e as crianças 
são ainda mais mal 
tratadas; sobretudo os 
pobres que não podem 
recorrer a nenhum 
tratamento e que, por 
isso, cada ano morre 
um grande número de 
crianças. Muitas vezes, 
também, neste país de 
montanhas, passa-se 
de um calor excessivo 
a um frio glaciar, ora 
um grande número de 
crianças anda muito 
mal vestida o que os leva facilmente a apanhar 
febre e grandes constipações.  
As escolas de rapazes e raparigas são uma bênção 
necessária para a instrução dos fiéis a fim de 
implantar solidamente a fé neste império. Já pude 
estabelecer sete escolas de rapazes e raparigas. E 
se a Divina Providência me der os meios, tenho 
a intenção de estabelecer escolas em todas as 
estações do meu Vicariato. Contudo, antes de 
poder estabelecer uma escola, é preciso começar 
por construir uma casa, uma vez que a maior 
parte das casas dos nossos cristãos são miseráveis 
cabanas. Ora para construir uma casa própria para 

escola são necessários quinhentos ou seiscentos 
francos. É preciso também alimentar os pobres, 
vestir os nus, comprar livros, manter os professores 
e professoras da escola. Não é fácil para o bolso 
de um missionário poder estabelecer um escola 
estável na China, mas que resultados ótimos 
podemos daí tirar! Até mesmo os pagãos ficam 
edificados. E logo que se convertem, a primeira 
coisa que fazem é de enviar os filhos à escola. 
Foi com profunda dor e muita pena que tomámos 

conhecimento da 
morte de Monsenhor 
Forbin-Janson, bispo 
de Nancy e de Toul, 
presidente da Obra 
da Santa Infância. 
Sem dúvida que 
o bom Deus quis 
recompensá-lo pela 
instituição de uma tão 
grande Obra, nemo 
tam pater. Os meus 
missionários e eu 
próprio achámos que 
o melhor testemunho 
que lhe podíamos 
fazer, era celebrar 
o santo sacrifico da 
missa pelo repouso 
da sua alma. Tinha 
acabado de ler as duas 

cartas que S. G. me tinha escrito quando recebi 
esta triste notícia. 
Os Missionários da província de Yûn-Nân na 
Chine, Monsenhor, cheios de estima e gratidão 
para com a Obra da Santa Infância, recomendam-
se particularmente às suas orações e suplicam 
humildemente V. G. de aceitar a homenagem da 
nossa mais profunda veneração, 

†JOSEPH, Bispo de Philomélie, Vic. Apost.
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coração e no meu espírito, lembro-me muito bem 
do dia e da hora em que mas disse. Foi a voz de Deus 
que nos chama através das pessoas e dos seus meios 
que nos podem parecer os mais insignificantes. 
Ela suportou a sua doença com muita coragem, 
sendo a sua maior força a sua ligação à Infância 
Missionária, o seu desejo de levar o evangelho ao 
mundo inteiro, e sobretudo, que todas as crianças 
da ilha conhecessem Jesus. Na verdade, ela ofereceu 
todos os seus sofrimentos para que a Infância 

a VoZ de deus nos CHaMa 
atRaVés das pessoas e 
dos seus Meios que nos podeM 
paReCeR os Mais insignifiCantes cu

BA

Dou graças a Deus que me chamou à vida 
consagrada e me permitiu ser padre em Cuba, onde 
há dez anos vivo o meu sacerdócio com alegria 
numa pequena comunidade, mas muito generosa 
e dedicada. Cada dia, descubro nela o milagre do 
que é pequenino, e a novidade do evangelho onde 
em cada cruz só encontra sentido quando se espera 
unicamente em Deus. Todos os dias me encontro 
acompanhado pela Divina Providência que nunca 
dececiona e pela minha querida irmã que já está no 
céu.
A minha entrada na Igreja, e alguns anos mais tarde 
o meu apelo ao sacerdócio, estão profundamente 
ligados à vida de Natalys Vidal Menéndez. Quando 
eu tinha nove anos a minha irmã levou-me pela 
primeira vez à igreja. Era um 24 de dezembro. Ela era 
verdadeiramente uma criança missionária. Tinha 
apenas doze anos, mas o seu maior desejo era que 
o seu irmão e os seus amigos pudessem conhecer 
Jesus. Depois desse Natal, comecei a frequentar a 
catequese e a missa, mas de forma inconstante e 
sem nenhum compromisso. Nos finais de 1993, 
soubemos que a minha irmã estava gravemente 
doente. Graças ao seu testemunho aprendemos a 
abraçar a cruz e a levá-la com alegria. É o exemplo 
mais concreto que eu vi do que Jesus fez por nós. 
Durante os dois anos que esteve hospitalizada, a 
minha vida cristã aprofundou-se e foi então que 
descobri o grande tesouro da fé. Um dia, em que ela 
voltou de casa da sua madrinha e nossa catequista, 
disse-me: “Era maravilhoso se eu fosse religiosa e 
tu padre!” Estas palavras ficaram gravadas no meu 

A  V o Z  D A s 
c R I A N ç A s
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Missionária, que estava a nascer em Camagüey, 
pudesse estender-se a toda a Cuba, e foi assim. O 
seu testemunho marcou a vida de muitas pessoas 
que ainda hoje se lembram dela com muito carinho, 
pois ela era uma pessoa muito especial. O seu 
médico, e toda a equipa médica, a sua catequista, a 
sua família, os seus amigos, os habitantes da minha 
terra e as crianças da IM agradecem a Deus pelo 
presente que nos fez na pessoa da Natlays.  
A minha irmã nunca perdeu a fé, 
mesmo nos momentos mais difíceis. 
Teve que ser operada mais de 15 
vezes, mas cada vez que entrava 
na sala de operações, cantava com 
muito entusiasmo. Falava de Deus 
às crianças internadas e dizia ao 
pessoal médico que era uma grane 
felicidade acreditar em Deus e de 
o levar no coração. Dizia aos meus 
pais que um dia ela iria para o céu 
e que o seu maior desejo era que 
eles também abraçassem a fé para 
poderem encontrar-se com ela 
na Vida Eterna. Nunca esqueci as 
longas conversas que teve com o 
bispo Adolfo Rodríguez que diz 
dela: “Na verdade esta pequena é 

uma santa”.
Que alegria que que sorte ter uma irmã como a 
Natalys! Cada dia em cada eucaristia rezo por ela. 
Quando acordo peço-lhe que me acompanhe e me 
guie para que, como ela, também eu possa chegar à 
casa do Pai. 

P.  Andy Vidal Menéndez

testeMunHas
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desse momento, começámos a seguir diversas 
formações sobre a missão, objetivos e pedagogia 
da infância missionária. Por isso, recebemos 
alguns documentos sobre a formação e entre 
eles havia a história do fundador da infância 
missionária e o desenvolvimento da Obra no 
mundo “.
Contando como se organizou o seu grupo de 
IM, ele diz que as suas atividades se traduziram 
em oração, bondade, obediência aos pais e 
educadores, em atos de caridade, em partilhar, 

SAFARI Dominique, estudante do Instituto de 
Agricultura e Ciências Veterinárias de Busogo, 
tem 24 anos. Conta-nos acerca do papel que a 
Infância Missionária desempenhou em sua vida. 
“Comecei a missão na Infância Missionária 
em março de 2008, quando os animadores 
missionários chegaram à nossa paróquia em 
Muhura, em Bugarura, com o objetivo de iniciar 
a Obra da Infância Missionária. Naquele dia, eles 
escolheram sete crianças que representariam 
os outros. Eu estava entre esses sete. A partir 

A  V o Z  D A s 
c R I A N ç A s

Pequenas, mas espiritualmente fortes, as crianças da diocese de Byumba, no Ruanda, 
demonstram zelo pela evangelização nas áreas rurais. Nestes últimos últimos dez anos, 
a diocese de Byumba, no norte do país, começou a preparar as crianças, dando-lhes a 
oportunidade de participar na evangelização. Hoje, as crianças se sentem tocadas por 
essa missão que é de cada pessoa batizada.

CRianças paRtiCipaM
na eVangeLiZação
dioCese de ByuMBa 

Ru
AN

DA
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em viagens missionárias e no desejo da 
santidade.
Ao explicar as atividades, Dominique afirma 
que “na oração tínhamos como objetivo rezar 
por nós mesmos e pelas crianças do mundo, 
aprendemos várias orações, em particular o 
rosário. Muitas crianças estavam motivadas por 
participar na celebração eucarística de domingo 
e pelo desejo de receber os sacramentos. As 
reuniões das crianças eram sempre no domingo 
depois da missa.
No que diz respeito à educação e obediência, 
os adultos que nos seguiram nos ensinaram 
respeito por nós mesmos e por todas as pessoas, 
tanto os mais jovens quanto os mais adultos.
Os atos de caridade e a partilha eram um 
momento importante para exercitarmos a nossa 
generosidade em relação a crianças vulneráveis 
e pessoas idosas.

As viagens 
m i s s i o n á r i a s 
consistiam em visitar 
crianças doentes 
e aqueles 
que não 
frequentavam 
a missa para 
tentar envolvê-las na oração.
O desejo de santidade era o culminar de nossa 
cooperação missionária. Juntos, meditávamos a 
vida das crianças que se tornaram santos, como 
São Domingos Sávio, Kizito, Santa Inês e outros.
Fomos os pioneiros da Infância Missionária 
na nossa paróquia. Com uma animadora 
missionária, fundámos grupos de IM em todas 
as comunidades da paróquia. No mesmo ano, 
comemorámos o nascimento do Senhor com 
várias crianças da nossa paróquia “.
Em 2010, Dominique tornou-se animador 
missionário. E graças à missão da IM, ele 
também foi capaz de desenvolver as suas 
habilidades intelectuais. Ele afirma que “isso lhe 
permitiu passar nos exames estatais e continuar 
todos os seus estudos com sucesso”.
Juntamente com outros animadores, em 
2013, Dominique recebeu do responsável 
diocesano da IM os documentos pedagógicos 

e afirma que “esses 
documentos fortaleceram 
seus conhecimentos sobre 
a animação missionária das 
crianças”. Concluindo o seu 
testemunho, Dominique 
diz que a primeira vez que 
participou na celebração do 
Dia das IM a nível diocesano, 
o encheu de alegria. “Foi uma 
grande alegria conhecer as 
outras crianças que vinham de 
19 paróquias de nossa diocese”.

testeMunHas
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A  V o Z  D A s 
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Chamo-me Elvio Nicolás Costantino, sou da 
paróquia de Santa Teresinha do menino Jesus, 
uma comunidade muito pequena na cidade de 
Río Cuarto, Córdoba, na Argentina. Tenho 30 
anos e sou padre há dois anos.
Desde a infância, Deus me chamou. No começo eu 
não ia à Igreja. A minha família católica participava 
com frequência. Eles me enviaram ao catecismo 
com tantas outras crianças. Gostei muito porque 
era competitivo; no 
meu grupo havia 
uma garotinha que 
sabia muitas coisas 
e, porque eu queria 
vencer, estudava tudo 
para responder antes 
dela. Assim eu sabia 
muitas coisas sobre a 
fé e gostava. Também 
tive um amigo no 
grupo, um grande 
amigo que descobri 
que era do meu bairro 
e continuamos até hoje 
como irmãos.
Após o catecismo, 
esse grande amigo 
me convidou para 
continuar num 
grupo chamado pós-
comunhão. Depois de 
seis meses, uma senhora que nos acompanhava e 
coordenava, juntamente com um seminarista que 
estava na paróquia, decidiram iniciar a Infância 
Missionária na paróquia. Eu não sabia do que 
se tratava, mas sabia que no final do ano haveria 

um campo e isso me entusiasmou. Éramos 
poucos: cerca de dez crianças. Foi assim que tudo 
começou.
Cada ano eu recebia um novo crachá da IM que 
me envolvia sempre cada vez mais em seguir 
Jesus. Posso dizer que O conheci lá. Descobri 
quem era Jesus, que gostava de ajudar, que estava 
sempre a favor dos outros, que curava e que me 
convidava para fazer o mesmo. Começámos a ir 

em missão a diferentes 
lugares. Chegámos 
a um pequeno lugar 
das serras no inverno. 
Estava muito frio, mas 
os nossos corações 
estavam desejosos de 
levar Jesus a outras 
pessoas. Ele sempre foi 
nosso modelo.
O tempo passava e 
haviam sempre cada 
vez mais coisas da 
paróquia que me 
atraíam: fui “acólito”, 
depois comecei a 
formar os outros 
acólitos; comecei 
a cantar na igreja 
e tocar a guitarra;  
formámos um grupo 
missionário de jovens, 

eu era o animador dos mais pequenos da IM. 
Passava muitas horas na igreja. Aprendi a amar 
a comunidade. As senhoras mais velhas já nos 
conheciam.
Comecei a universidade e o meu amigo fazia o 

deus seRViu-se de Muitas 
pessoas paRa que eu Me 
apRoxiMasse eLe
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último ano do ensino secundário. Eu também 
continuei a seguir todas as atividades pastorais. 
Gostava da universidade, no entanto, sentia que 
Deus me pedia mais tempo ... ou simplesmente me 
pedia mais! Mas eu ainda continuava nas minhas 
coisas. Foi assim que o meu amigo me convidou 
para participar de alguns encontros vocacionais 
no seminário e eu participei. Eu nunca imaginaria 
que este Amigo Jesus que eu conhecia desde 
criança na IM estava usando muitas pessoas 
para me atrair a Ele. Jesus tornou-se tudo para 
mim e, apesar das dificuldades ou sofrimentos da 
caminhada, Ele estava sempre comigo, como no 
início na Infância e Adolescência missionária.
Deus serviu-se de muitas pessoas para que eu me 
aproximasse Ele e de um pequeno missionário 
hoje Ele me fez sacerdote para sempre, para 
continuar a ser amigo de Jesus e fazendo muitos 
amigos para Ele.
Antes, quando criança, eu ajudava crianças; hoje, 
como jovem padre, ajudo os jovens. Estou muito 
feliz por ter feito a experiência da IM. Ainda 
mantenho meu lenço de animador e hoje sou 

conselheiro da IAM na minha diocese. Deus tem 
seus caminhos e sempre supera os nossos, mas Ele 
responde aos desejos mais profundos do nosso 
coração. Espero que um dia seja missionário em 
terras longínquas, além fronteiras, como aprendi 
a sonhar na querida e mais bela Obra da IAM. 
Obrigado Infância e adolescência missionárias, 
graças a Santa Teresita e San Francesco Xavier.

P. Nicolás Constantino 

testeMunHas
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A Obra da IAM alcança o coração de tantas crianças 
e adolescentes do mundo inteiro. E, à medida que há 
mergulho no Carisma da IAM, há o despertar de sonhos 
e esperanças de fazer com que a Infância Missionária 
chegue nos corações das crianças e adolescentes que 
vivem uma outra cultura, 
neste caso, os Surdos. 
Num coração missionário, 
o ardor e a inquietação de 
ir além fronteiras para 
melhor servir, é uma 
realidade cotidiana. Por 
isso, houve a proposta de 
implantar um grupo da 
IAM na Escola Especial 
para Surdos Frei Pacífico, 
em Porto Alegre/RS, para 
que pudessem vivenciar o Carisma e o compromisso 
de alcançar o coração de outras crianças e adolescentes 
Surdos. 
Assim, então, iniciou um período de estudo 
e preparação dos assessores para assumir esta 
nobre missão, visto que haveria necessidade 
de adaptação do material e da comunicação 
em Língua de Sinais, manual e escrita e, 
fazer chegar à compreensão de tudo o que 
envolve a Obra. As crianças e adolescentes 
foram convidadas, aceitaram o convite e 
deram início ao grupo. A cada encontro, as 
descobertas, a criatividade, o aprofundamento 
e a compreensão da Metodologia foram 

iluminando e inspirando novos passos. 
Na comunicação em LIBRAS, tudo passa a ser 
identificado por sinais. Para tanto, há necessidade de 
compreender o sentido de cada pessoa, conteúdo, 
personagem, símbolos e traduzir em sinais. Sendo 

assim, os Padroeiros, 
os Mascotes e tudo o 
que representa a IAM 
está recebendo um 
sinal específico; bem 
como, a visualização 
em Língua de Sinais 
escrita. Ainda, há muito 
a ser construído, mas o 
caminho está aberto. As 
crianças e adolescentes 
estão muito contentes em 

fazer parte da Obra.
A Escola Frei Pacífico pertence à Congregação das 
Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora Aparecida.

BR
As

IL

a MetodoLogia, 
o CaRisMa e a 
espiRituaLidade 
MissionÁRia da iaM paRa 
uMa esCoLa de suRdos



BOLETIM - PONTIFICIUM OPUS A SANCTA INFANTIA  - N. 4 - FEVEREIRO 2020 23

O grupo nasceu com a motivação de ser pioneiro na 
Infância Missionária para Surdos, mostrando que 
também crianças surdas podem ser missionárias, 
iniciando com oito crianças do Ensino Fundamental, 
O assessor do grupo, Ruan Mateus de Carvalho, destaca 
que “a iniciativa é inédita e se preocupa em ajudar as 
crianças a perceberem a realidade daqueles que mais 
precisam: “Primeiramente, trata-se de um trabalho 
totalmente novo: trazer a Metodologia, o Carisma e a 
Espiritualidade Missionária da IAM para uma escola 

de Surdos. Essa novidade 
atinge gradualmente 
as crianças a criar um 
espírito mais aberto às 
necessidades do próximo”.  
Ele aponta ainda que o 
grupo não traz benefícios 
apenas para as crianças, 

mas também para a Escola e para a Comunidade:  “Esse 
grupo também contribui pra comunidade escolar; pois, 
na medida em que os alunos têm sua visão aberta à 
missão, o ambiente todo vai mudando. Do mesmo modo 
que toda a comunidade (seja religiosa ou não) é atingida 
por esse trabalho - crianças Surdas que se dedicam a 
saber o que acontece na realidade missionária e dão sua 
contribuição””, finaliza o assessor.
Tornar Jesus Cristo conhecido e amado através da Língua 
de Sinais, tem sido uma alegria inexplicável e uma 
conquista agraciada por Deus. Que Ele conduza cada 
adolescente para serem SEMPRE AMIGOS, de todas 
as Crianças e Adolescentes do mundo.

Ir. Celia da Costa Santos, cifa
Coordenadora estadual da IAM no RS

testeMunHas
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P E Q u E N o s  M I s s I o N á R I o s  N o . . .

A organização da IM no Mali nasceu por volta de 1955.
O movimento era chamado “Amigos de Kisito” e é membro do 
Movimento Internacional do Apostolado das Crianças (MIDADE). 
As crianças são assim enquadradas para defenderem os seus direitos e 
participarem na construção de um mundo de Justiça e Paz. A animação 
da IM faz-se a partir deste movimento e também de outros 
movimentos de crianças mas com uma grande abertura a todas 
as crianças das comunidades de base.

Esta animação é feita pelas direções diocesanas das 
OMP que se apoiam nas comissões paroquiais das 
OMP. Para reforçar esta animação a nível nacional, 
começámos uma nova experiência: escolhemos um 
dos diretores diocesanos para ajudar nesta tarefa o 
diretor nacional e melhorar, assim, a coordenação das 
atividades da animação da IM. 

Os diretores diocesanos trabalham com os seus 
colaboradores a nível das paróquias onde estão 

implementadas as comissões paroquiais. Com os 
colaboradores temos encontros de programação, 
formação, informação, sensibilização e avaliação. 
Estes encontros permitem ter uma ideia da animação 
das OMP nas paróquias cujo trabalho faz parte dos 
relatórios diocesanos apresentados ao conselho 
nacional e postos à disposição da direção nacional. 
As diferentes atividades apresentadas nos diversos 
relatórios testemunham de um compromisso cada vez 

P. HERVé TIENou
Director Nacional POM Mali

MALI
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mais importante na base da animação da IM. Eis alguns 
exemplos: 

•	 Programas católicos de animação da IM na 
televisão e na rádio nacionais. 

•	 Formação dos animadores diocesanos da IM 
sobre técnicas de animação para ajudar as crianças 
a viverem o tema do ano. 

•	 Programas de informação, sensibilização e 
animação em algumas rádios locais. 

•	 Produção e distribuição de documentos, 
mensagens, correio e envelopes de ajuda para a 
animação do dia da IM e a semana que precede 
esse dia segundo as iniciativas de cada diocese e 
seminário. Algumas dioceses estão empenhadas 
em continuar a progredir na animação da IM 
fazendo uma segunda semanada após o dia 
mundial da IM.

•	 Preparação e organização de orações e coletas na 
semana antes da Epifania : celebração da IM. As 
crianças, como é hábito, animaram as eucaristias 
e foram elas que se dirigiram às famílias sobre o 
tema proposto para esse dia. 

•	 Envio dos agentes pastorais (catequistas, padres, 
religiosos, religiosas…) às comunidades para a 
celebração do dia mundial da IM no domingo da 
Epifania ou outro domingo mais favorável segundo 
a organização da diocese ou do seminário. 

Sublinhamos o compromisso cada vez maior do 
Seminário Santo Agostinho na animação das atividades 
pastorais e missionárias, preparando solidamente os 
futuros pastores ao espírito da IM. 
A direção nacional das OMP juntamente com as direções 
diocesanas, a nível das comunidades cristãs, estamos 
empenhados em continuar esse esforço de progresso em 
espírito de oração, participação material e financeira para 
a solidariedade missionária, apesar da situação delicada 
e difícil dos últimos anos no Mali. Queremos continuar 
este dinamismo contando com a preciosa colaboração 
dos animadores das OMP, agentes pastorais e todos os 
fiéis na realização das atividades programadas, nas suas 
recomendações, resoluções e na sua realização. 

A experiência da rede de amigos das OMP, amigos da 
Missão continua na diocese de San. Essa rede permitiu 
dar um novo impulso à animação da IM. Muitas 
crianças aderiram a essa rede e continuam, assim, a 
sua missão de encontrar ainda mais amigos a quem 
dão a conhecer a IM provocando neles a vontade de 
aderirem, também eles, a esta rede dos amigos da IM. 

As crianças da IM animadas pelos seminaristas de 
Santo Agostinho, fizeram a bela experiência da coleta 
para a Santa Infância servindo-se dos envelopes que 
distribuíam aos fiéis fazendo assim eles próprios uma 
boa sensibilização para que todos contribuíssem para a 
celebração do dia mundial da IM.

De uma maneira geral, no Mali, a experiência da 
preparação da animação da celebração do dia 
mundial da IM pelas crianças durante a semana 
que precede o dia « J » é muito rica em iniciativas. 
Muitas fazem a oração do terço pedindo pela paz no 
país e no mundo. E durante a semana fazem toda a 
espécie de coletas que juntam à coleta do domingo 
para valorizar a contribuição solidária da IM. 



o R A ç ã o
P E L A s  V o c A ç õ E s

Pai de misericórdia, que destes o vosso Filho pela nossa salvação e sempre nos sustentais com os dons do vosso Espírito, concedei-nos comunidades cristãs vivas, fervorosas e feli-zes, que sejam fontes de vida fraterna e su-scitem nos jovens o desejo de se consagrarem a Vós e à evangelização. Sustentai-as no seu compromisso de propor uma adequada cate-quese vocacional e caminhos de especial con-sagração. Dai sabedoria para o necessário discernimento vocacional, de modo que, em tudo, resplandeça a grandeza do vosso amor misericordioso. Maria, Mãe e educadora de Jesus, interceda por cada comunidade cri-stã, para que, tornada fecunda pelo Espírito Santo, seja fonte de vocações autênticas para 
o serviço do povo santo de Deus.

PoNTIfIcIuM oPus A sANcTA INfANTIA
SECRETARIATUS INTERNATIONALIS


