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“«Até aos confins do mundo» - A atualidade perene duma missão de evangeli-
zação universal. A indicação «até aos confins do mundo» deverá interpelar os dis-
cípulos de Jesus de cada tempo, impelindo-os sempre a ir mais além dos lugares 
habituais para levar o testemunho d’Ele [Jesus Cristo]. Hoje, apesar de todas as 
facilidades resultantes dos progressos modernos, ainda existem áreas geográficas 
aonde não chegaram os missionários testemunhas de Cristo com a Boa Nova do 
seu amor. Por outro lado, não existe qualquer realidade humana que seja alheia à 
atenção dos discípulos de Cristo, na sua missão. A Igreja de Cristo sempre esteve, 
está e estará «em saída» rumo aos novos horizontes geográficos, sociais, existen-
ciais, rumo aos lugares e situações humanos «de confim», para dar testemunho 
de Cristo e do seu amor a todos os homens e mulheres de cada povo, cultura, 
estado social. Neste sentido, a missão será sempre também missio ad gentes, como 
nos ensinou o Concílio Vaticano II, porque a Igreja terá sempre de ir mais longe, 
mais além das próprias fronteiras, para testemunhar a todos o amor de Cristo. A 
propósito, quero lembrar e agradecer aos inúmeros missionários que gastaram a 
vida para «ir mais além», encarnando a caridade de Cristo por tantos irmãos e 
irmãs que encontraram.

Foi também sob a inspiração e guia do Espírito Santo que o Beato Paolo 
Manna, nascido há 150 anos, fundou a atual Pontifícia União Missionária a fim 
de sensibilizar e animar para a missão os sacerdotes, os religiosos e as religiosas 
e todo o povo de Deus. Desta última Obra, fez parte o próprio Paulo VI, que lhe 
confirmou o reconhecimento pontifício” (Papa Francisco, Mensagem para o Dia 
Mundial das Missões 2022). 

Caro seminarista

Em sintonia com a caminhada missionária da Igreja no Brasil, as Pontifícias 
Obras Missionárias (POM) e a coordenação nacional dos Conselhos Missionários 
de Seminaristas (COMISEs), concretizando uma das decisões do Plano Trienal de 
Animação e Ação (2021-2023), têm a alegria de promover o 4º Congresso Missionário 
Nacional de Seminaristas. Será nos dias de 11 a 17 de julho, em João Pessoa, na 
arquidiocese da Paraíba.

Preparado pela coordenação nacional dos COMISEs e as Pontifícias Obras 
Missionárias (POM), o evento conta com a parceria e o apoio da Comissão 
Episcopal para a Ação Missionária e Cooperação Intereclesial da CNBB, a 
Comissão Episcopal para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada, a 
Organização dos Seminários e Institutos do Brasil (OSIB) e a Conferência dos 
Religiosos do Brasil (CRB). 

Introdução
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O Congresso, que faz parte da programação do Ano Jubilar Missionário, vivido e 
celebrado pela Igreja no Brasil em 2022, terá como tema: Missão ad gentes na formação 
de seminaristas” e o lema: “Sereis minhas testemunhas até os confins da terra” (At 1,8).

Este Congresso pretende reunir cerca de 350 participantes entre seminaristas 
(diocesanos e religiosos), reitores e formadores de seminários, bispos e convida-
dos, e será espaço de reflexão, troca de experiências e celebrações. 

Considerando que cada Congresso objetiva apresentar, debater e extrair con-
clusões acerca de uma temática central, a proposta do 4º Congresso é aprofundar 
a reflexão sobre a missão ad gentes no processo de formação dos candidatos ao 
presbiterado. A dinâmica do Congresso prevê várias atividades, a saber: conferên-
cias, painéis, oficinas temáticas, testemunhos missionários, ação missionária nas 
paróquias da Arquidiocese, visita guiada aos lugares históricos de João Pessoa, 
celebrações e momentos orantes. O evento será também uma oportunidade para 
a celebração da caminhada missionária, conhecimento de diversas expressões da 
cultura e arte paraibana e fortalecimento do conhecimento recíproco. 

Seu objetivo principal será animar e aprimorar a formação missionária dos 
futuros presbíteros no Brasil, de maneira que a missão seja realmente eixo central 
da formação e os ajude a adquirir um autêntico espírito missionário.

Há, também, objetivos específicos: em sintonia com o Ano Jubilar Missionário, 
aprofundar a reflexão sobre a missão, com uma ênfase especial sobre a missão ad 
gentes; proporcionar espaços para a reflexão, vivências, troca de experiências e 
celebrações; sensibilizar os participantes (seminaristas, reitores e formadores dos 
seminários e casas de formação, bispos e convidados) sobre a importância da 
caminhada sinodal e de comunhão.

Temos consciência sobre a importância desse Congresso para o processo 
formativo dos seminaristas no Brasil. No entanto, sabemos que nem todos eles 
poderão participar do evento. Por isso, a coordenação nacional dos Conselhos 
Missionários de Seminaristas (COMISE), fez esforço para elaborar esta Cartilha 
de Preparação para o Congresso que chega, agora, às suas mãos. 

O propósito desta Cartilha é envolver o maior número de seminaristas, reitores e 
formadores na reflexão sobre a temática central que norteará o Congresso. O Papa 
Francisco, na Mensagem para o Dia Mundial das Missões 2022, coloca em destaque a 
missão ad gentes, que é o tema do IV Congresso. Na mesma Mensagem, ele evoca 
também, no que se refere à renovação missionária da Igreja, o grande precursor do 
Concílio Vaticano II, o Beato Paolo Manna, cujo aniversário de nascimento - 150 
anos - celebramos este ano. Por isso, no conteúdo desta Cartilha recorreremos às 
grandes inspirações, contribuições provocações e ideias do Pe. Manna que muito 
podem nos ajudar no processo da conversão missionária para termos um coração e 
uma mentalidade mais católico/a, isto é, abertos à universalidade. 
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Sugerimos que o subsídio seja estudado pelos seminaristas (propedêutico, 
discipulado, configuração, síntese vocacional), diocesanos e religiosos, durante 
o primeiro semestre de 2022, como preparação efetiva de todos os formandos. 

Que o 4º Congresso Missionário Nacional de Seminaristas, a ser celebrado, 
desperte em todos os que participam no processo de sua preparação atitudes de 
louvor, gratidão e admiração pelas obras que Deus tem realizado, através de sua 
cooperação na obra missionária. Que possa reacender neles o desejo de “realizar o 
dom de si para a Igreja” (Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, Introdução, 
3) para “estarem sempre disponíveis para servir onde seja necessário, também 
na missão ad gentes” (Diretrizes para a formação dos Presbíteros da Igreja no Brasil, 
232c). Que os motive a “estejam dispostos, caso lhes venha a ser pedido ou se eles 
mesmos o desejarem, a colocar-se ao serviço específico da Igreja Universal ou de 
outras Igrejas particulares com generosidade e dedicação” (Ratio Fundamentalis 
Institutionis Sacerdotalis, 123).

Pe. Antonio Niemiec, CSsR

Secretário Nacional da Pontifícia União Missionária
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1. Beato padre Paolo Manna: 
vida e obra

Pe. Paulo Manna na voz dos teólogos
O Pe. Drehmanns, estudioso da história missionária, escreveu: “O padre 

Manna está na origem e no desenvolvimento de todo o movimento missionário 
do século XX”. 

O famoso teólogo jesuíta, Henri de Lubac, escreveu durante o Vaticano II: 
“O Padre Manna é a expressão mais completa de uma missão compartilhada”, 
compartilhada por toda a Igreja e não apenas por alguns missionários e religiosos.

O Cardeal Celso Costantini, Prefeito de Propaganda Fide, definiu-o como: 
“Homem perigoso - como se dizia em alguns seminários, depois da difusão do 
escrito Operarii autem pauci! -, um intrometido! Santo, mas intrometido; um teme-
rário. Um missionário incômodo”. É que suas intuições sobre a missão universal 
da Igreja incomodavam a muitas pessoas.

Quais são as intuições e iniciativas proféticas do Pe. Manna que o tornaram o 
protagonista do movimento missionário dos anos 1900?

Família e o início da vida missionária
Paolo Manna nasceu em 1872, em Avellino, de uma família muito religiosa, 

com vários padres e freiras. Seus pais, Vincenzo e Lorenza Ruggiero, tiveram seis 
filhos, entre os quais dois padres, um médico e o professor na universidade. A mãe 
morreu quando o pequeno Paolo tinha dois anos e meio. Ele se tornou um ado-
lescente irrequieto e foi educado pelos tios paternos. Concluiu os estudos para se 
tornar sacerdote em Roma, mas depois de ler “Le Missioni Cattoliche” em 1891, 
ingressou no Pontifício Instituto de Missões Estrangeiras (PIME). Foi ordenado 
sacerdote em 1895. Logo partiu para a Birmânia. No entanto, não resistiu àquele 
clima muito úmido e quente-frio. Adoeceu e teve tuberculose. Em 1905, voltou 
para a Itália e declarou-se “um missionário fracassado”. Ao peregrinar ao santu-
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ário de Lourdes, não pede a Nossa Senhora que o cure, mas que se apaixone por 
Jesus e dê toda a sua vida pela difusão do Reino de Deus.

Apóstolado de imprensa e propagação das Obras Missionárias
Em 1909, Pe. Manna foi nomeado diretor da revista “Le Missioni Cattoliche” 

e imediatamente manifesta sua extraordinária paixão missionária. A revista tor-
na-se um viveiro de propostas e provocações missionárias. Os editoriais trans-
mitem entusiasmo pelo ideal missionário. Em todas as edições, Pe. Manna pro-
paga livros missionários, panfletos, calendários, cartões postais; faz apelos por 
vocações missionárias, exortações à oração pelos missionários, etc. Dá início a 
“Fervorosos Missionários”, nas dioceses e paróquias, para promover na Itália as 
Obras de Propagação da Fé e da Santa Infância, que até então estavam presentes 
somente na França. 

Inflamar os corações pela missão
Em 1909, ele publicou “Operarii autem pauci” (“São poucos os operários?”) 

e enviou o livro para o Papa Pio X, que lhe respondeu com uma carta, parabe-
nizando pelo serviço realizado em prol das “missões estrangeiras”. Foi um fato 
excepcional que motivou ainda mais o espírito missionário do autor. Mas, o livro 
foi proibido, em muitos seminários diocesanos, porque inflamava os jovens apai-
xonados por Jesus Cristo, convidando-os a dar a sua vida pelo Reino de Deus.

Em 1916, Paolo Manna fundou a União Missionária do Clero e, em 1919, a 
revista “Italia Missionária” para as vocações missionárias. Estabeleceu, também, 
“círculos missionários” nos seminários diocesanos, dos quais provinham nume-
rosas vocações para as missões.

Em 1942, escreveu “Os irmãos separados e nós”, obra que sacudiu a Igreja ita-
liana e, apesar dos tempos de guerra, suscitou discussões entre bispos e padres. Este 
é o primeiro livro, apaixonante e provocador, que pede veementemente a unidade 
cristã em prol da missão universal: “Um Cristo dividido não pode ser proclamado”.

Abriu o caminho da missão ao clero diocesano
Em 1950, dois anos antes de sua morte, escreveu “Nossas Igrejas e a propaga-

ção do Evangelho - Para a solução do problema missionário”. Esse livro está na 
origem da encíclica do Papa Pio XII, “Fidei Donum” (1957), que abre o caminho 
das missões ao clero diocesano. Pe. Manna afirma que todos os bispos e padres 
são responsáveis   pela missão entre os não-cristãos; que o anúncio de Cristo não 
pode ser confiado apenas às ordens religiosas e aos institutos missionários. Ele es-
creve: “Mobilizemo-nos, organizemos toda a Igreja para as missões; façamos do 
apostolado da difusão do Evangelho o dever de todos os que crêem em Cristo”. A 
obra propõe que “sejam instituídos seminários missionários em todas as Províncias 
Eclesiásticas”, para enviar sacerdotes diocesanos e leigos em missão.
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Fundador da União Missionária
A União Missionária do Clero, fundada por ele em 1916, com a ajuda deci-

siva de São Guido Maria Conforti, fundador dos Missionários Xaverianos, tinha 
por objetivo inflamar os sacerdotes com o amor de Cristo e depois “acender em 
todo o povo cristão uma forte chama de zelo apostólico pela conversão do mun-
do”. Em poucos anos, a União Missionária se espalhou pelo mundo; em 1923, a 
União foi estendida também aos religiosos e mulheres.

Tudo na Igreja depende do clero
Pe. Manna estava convencido de que tudo na Igreja depende do clero: “A 

solução do problema missionário - escreveu - está no clero: se os padres são mis-
sionários, o povo cristão o será igualmente; se os sacerdotes não viverem a paixão 
de levar Cristo a todos os homens, também o mundo cristão não poderá fazer 
milagres. O espírito missionário é, antes de tudo, uma grande paixão por Jesus 
Cristo e pela sua Igreja”. 

Entre os anos 1924-1934, Pe. Manna foi superior geral do PIME. De 1943 
até 1952 (ano da sua morte), foi superior regional no sul da Itália. Morreu em 
Nápoles, em 15 de setembro de 1952.

Perguntas para a reflexão: 
• O que chama mais sua atenção na vida do Beato Pe. Paolo Manna?

• Qual a origem da extraordinária paixão missionária que caracterizou toda 
a vida do Beato?

• Quais os meios, usados pelo Pe. Paolo Manna, e que permanecem válidos 
até hoje, para conscientizar todos os batizados sobre sua responsabilidade 
pela missão universal?

• É atual ainda a afirmação do Pe. Manna de que “a solução do problema 
missionário está no clero”? Por que?

Oração 
Senhor Deus, origem e fonte da missão, nós Te louvamos e agradecemos pela 

vida e a obra do bem-aventurado Padre Paulo Manna, incansável apóstolo do 
Evangelho e da unidade da Igreja. Nós Te pedimos, pela sua intercessão, o forta-
lecimento da nossa fé e a graça de fazer da vida uma oferta aos irmãos. 

Desperte a consciência de todos os batizados para que sejam verdadeiros dis-
cípulos missionários e cooperem na obra missionária até os confins do mundo a 
fim de que toda a terra Te conheça e Te glorifique para todo o sempre. Amém!
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2. Beato padre Paolo Manna: 
precursor do Concílio 

Vaticano II

Pe. Paulo Manna na voz dos papas 
“O Beato Paolo Manna foi um autêntico precursor das intuições e indicações 

do Concílio Vaticano II”, declarou João Paulo II, no dia 4 de novembro de 2001, 
quando o proclamou beato. 

O Papa João XXIII, que conheceu bem Pe. Manna, chamou-o de “O 
Cristóvão Colombo da nova cooperação missionária”. 

Paulo VI o considerou “um dos mais eficazes promotores do universalismo 
missionário do século XX”. 

Quais são as intuições e iniciativas proféticas do Pe. Manna que o torna-
ram o protagonista do movimento missionário dos anos 1900 e precursores 
do Concílio Vaticano II?

Investiu na animação missionária
Ele deu o melhor na animação missionária: insistiu nas vocações missio-

nárias, na oração pelas missões, no compromisso pessoal de cada cristão. Aqui 
está a profecia do Beato Pe. Paolo Manna. Ele escreveu 23 longas “Cartas aos 
Missionários”, posteriormente publicadas no volume “Virtudes Apostólicas”, 
obra definida como “um verdadeiro tratado sobre a espiritualidade da missão, 
um clássico da literatura missionária dos tempos modernos”.

A missão é obra de todo o Povo de Deus
Pe. Mannna iniciou uma “revolução profética” ao insistir que o problema 

missionário não diz respeito apenas aos missionários, mas a toda a Igreja e requer 
uma solução global e o envolvimento de todos os batizados - bispos, sacerdotes 
e fiéis -, dioceses e paróquias, Congregações religiosas e associações de leigos. É 
uma novidade profética na vida da Igreja: as missões não devem ser confiadas 
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apenas a missionários e religiosos, mas são obra de todo o Povo de Deus, de toda 
a Igreja. “A conversão dos infiéis é o problema dos problemas”, afirmava o Pe. 
Manna; por isso, exortava: “Todos fiéis por todos os infiéis”.

Atual como nunca
O Beato padre Manna continua atual como nunca. Nas “Virtudes apostólicas”, 

ele afirma: “O missionário nada é se não personifica Jesus Cristo. Só o missionário que 
copia fielmente Jesus Cristo em si pode reproduzir a sua imagem na alma dos outros”. 
A encíclica Redemptoris Misssio (1990), de João Paulo II, retoma quase literalmente o 
que Pe. Manna escreveu: “A vocação universal à santidade está intimamente ligada ao 
apelo universal à missão: todo crente é chamado à santidade e à missão” (RMi, 90). 
Encontramos, ainda, na mesma encíclica, a citação do Pe. Manna: “A palavra de ordem 
deve ser esta: todas as Igrejas para a conversão de todo o mundo” (RMi, 84).

Apelou para mudanças no método de evangelização
Após uma longa jornada nas missões quando, ao longo de quase dois anos, visi-

tou uma dezena de países da Ásia, Oceania e América do Norte, Pe. Manna escreveu 
um memorando provocativo para a Propaganda Fide, “Observações sobre o método 
moderno de evangelização”. Ele apela para mudanças revolucionárias no “método 
de evangelização”: rejeitar o ocidentalismo, libertar-se da proteção das potências oci-
dentais, educar os padres locais com programas diferentes dos usados   no Ocidente; 
nas missões, abolir o latim e o celibato para favorecer uma maior participação dos in-
dígenas no sacerdócio; consagrar os melhores catequistas onde não existem sacerdo-
tes; eliminar qualquer compromisso com dinheiro e não confiar no poder dos meios 
materiais. Sua paixão pela conversão do mundo infiel e pela salvação das pessoas não 
lhe permitiu calar-se: “A salvação das pessoas é a lei suprema!”.

Preocupado pela missão universal
Não há dúvida de que a preocupação pela missão universal, presente no 

Concílio Vaticano II, foi preparada pelo crescimento avassalador das missões 
católicas, durante os anos 1920-1960, e pelo nascimento de centenas de novas 
Igrejas, que hoje, como diz o Papa Francisco, são a esperança da Igreja universal 
(cf. Discurso às Pontifícias Obras Missionárias, de 5 de junho de 2015). O Pe. Manna foi 
o profeta e o precursor de tudo esse processo.

A Igreja inteira para o mundo inteiro
O beato Pe. Manna não tinha formação acadêmica, mas era um sacerdote 

rico em sabedoria apostólica. Pouco antes de sua morte, ele publicou a segunda 
edição de “Nossas Igrejas e a Propagação do Evangelho”. Na capa da obra, des-
tacou-se a síntese do seu projeto, que envolveu o Corpo Místico da Igreja para a 
salvação do mundo: “A Igreja inteira para o mundo inteiro”.



14

Perguntas para a reflexão: 
• O que chama mais sua atenção na obra de Pe. Paolo Manna?

• Quais as grandes inspirações e contribuições do Beato em relação à missão 
e missionariedade da Igreja?

• Por que o Papa João XXIII o chamou de “O Cristóvão Colombo da nova 
cooperação missionária”? 

• O que das provocações e ideias do Pe. Manna permanece como desafio 
para nós, até hoje, quando falamos da conversão missionária? 

Oração (Santo Antônio Maria Claret)
Por um desígnio de infinita misericórdia, Senhor, dispusestes que o vosso 

divino Filho, vossa Palavra vinda a nós, se encarnasse no seio da Virgem Maria. 
Concordei-nos guardar no coração vossa palavra a fim de que sejamos em tudo 
fiéis servidores na proclamação da Boa Nova da salvação. Por Jesus Cristo nosso 
Senhor. Amém!
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3. Sacerdotes, sede santos! 
Do contrário, a vossa vida 

será um desastre

Palavra de Deus
«Fala a toda a comunidade dos israelitas, dizendo-lhes: ‘Sede santos, pois eu, 

o Senhor vosso Deus, sou santo» (Lv 19,2); «Sede, pois, perfeitos como o vosso 
Pai celestial é perfeito» (Mt 5,48).

Documentos da Igreja
«Os presbíteros do Novo Testamento, em virtude da vocação e ordenação, de 

algum modo são segregados dentro do Povo de Deus, não para serem separados 
dele ou do qualquer homem, mas para se consagrarem totalmente à obra para que 
Deus os chama (cf. At 13,2). Não poderiam ser ministros de Cristo se não fossem 
testemunhas e dispensadores duma vida diferente da terrena, e nem poderiam ser-
vir os homens se permanecessem alheios à sua vida e às suas situações (Paulo VI, 
Ecclesiam suam, 56). O seu próprio ministério exige, por um título especial, que não 
se conformem a este mundo (cf. Rm 12,2); mas exige também que vivam neste 
mundo entre os homens e, como bons pastores, conheçam as suas ovelhas e procu-
rem trazer aquelas que não pertencem a este redil, para que também elas ouçam a 
voz de Cristo e haja um só rebanho e um só pastor (cf. Jo 10,14-16)» (Vaticano II, 
Decreto sobre o ministério e a vida dos sacerdotes, Presbyterorum Ordinis, 3). 

«Deus, que é o único santo e santificação, quis unir a si, como companhei-
ros e colaboradores, homens que servissem humildemente a obra da santificação. 
Donde vem que os presbíteros são consagrados por Deus, por meio do ministério 
dos Bispos, para que, feitos de modo especial participantes do sacerdócio de Cristo, 
sejam na celebração sagrada ministros d’Aquele que na liturgia exerce perenemente 
o seu ofício sacerdotal a nosso favor». (Vaticano II, Presbyterorum Ordinis, 5).

«Os presbíteros atingirão a santidade pelo próprio exercício do seu minis-
tério, realizado sincera e infatigavelmente no espírito de Cristo». (Vaticano II, 
Presbyterorum Ordinis, 13).
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Escritos do Beato Paolo Manna: 
«[Deus não quis formar] uma casta especial, distinta da massa dos homens, 

para formar para si um povo peculiar. Todos os homens e todos os cristãos são 
chamados à santidade» (Pe. Manna, Chiamati alla santità, p. 85). 

«Cuidado: Deus para converter e santificar os povos nunca usará homens 
vaidosos e orgulhosos, cheios de confiança nos seus méritos pessoais. Deus é ciu-
mento da sua glória. Para destruir vícios, ele não usará um sacerdote que ama 
o mundo, [...] um sacerdote que é morno na fé, indolente, imortificado» (Pe. 
Manna, Chiamati alla santità, p. 112). 

«Façamos que os missionários, instrumentos mais diretos na conversão das 
pessoas, sejam santos, e os infiéis não tardarão a converter-se» (Pe. Manna, Virtù 
Apostoliche, p. 41). 

«É evidente que aqueles que são chamados ao sacerdócio são, portanto, eles 
próprios chamados a um grau muito elevado de santidade. Pode-se ser um bom 
médico, advogado, professor sem ser um santo, mas este não pode ser o caso de 
um sacerdote: seria uma contradição em termos. [...] A vocação sacerdotal e a 
santidade estão intimamente unidas: pode haver santidade sem sacerdócio, mas 
não o contrário» (Pe. Manna, Chiamati alla santità, p. 80). 

«E esta santidade sacerdotal, que foi a escolha por Deus, esta santidade 
sacerdotal que foi aceita por nós, é também o que todos esperam do sacerdo-
te. Todos sabem que o sacerdote deve ser santo, e todos o esperam e exigem, 
mesmo os maus que nos desprezam e combatem» (Pe. Manna, Chiamati alla 
santità, p. 87-88).

«Na guerra há sempre os que estão na linha da frente e os que estão na re-
taguarda. O que fazem os que estão na retaguarda pelos soldados em combate? 
Falam deles com grande admiração. Os cristãos falam sobre os missionários? Será 
que sentem admiração e afeto por eles? Na retaguarda, rezam pelos soldados e 
enviam-lhes várias coisas. E vós rezais pelos soldados de Jesus Cristo, pelos mis-
sionários, para que o Senhor lhes dê força, coragem, paciência e toda a graça? O 
que enviais a eles? » (Pe. Manna, “Propaganda Missionaria”, Julho 1918, p. 1). 

Perguntas para a reflexão: 
• O que lembro dos sacramentos do batismo e da confirmação que me inse-

rem na obra missionária da Igreja?

• Como realizo a minha vocação missionária no lugar onde vivo?

• Como posso me envolver mais para ajudar a missão ad gentes?

• Quando rezo o Pai Nosso, estou consciente de que esta oração é um compro-
misso para cuidar da Igreja em todo o mundo?
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• O que faço para ser um exemplo de vida missionária para aqueles a quem 
Deus me envia?

• Rezo, com frequência, por missões e missionários?

Oração
Deus, três vezes santo, escolhes e chamas as pessoas para servirem o teu povo 

como seus pastores. Olhai para todos os sacerdotes da Igreja e renovai neles a gra-
ça da ordem sagrada. Que o Espírito Santo, com quem foram plenificados, anime 
neles a graça da santidade, para que o seu ministério e as suas vidas possam ser 
vividos em santidade. Conceda que possam fixar o seu olhar em Jesus Cristo, 
Sumo Sacerdote e Bom Pastor, e segui-lo com um coração generoso, fazendo de 
suas vidas um dom para Ti e para a Igreja.

Mãe Santíssima, Mãe dos sacerdotes, intercede por eles junto ao teu Filho. 
Eles lhe pertencem! Fazei-os santos no coração e no corpo e que sejam fiéis à sua 
vocação. Fortaleça os fracos e conduza-os a Cristo! Implora para todos eles uma 
fé profunda, uma esperança inabalável, um amor perfeito e um profundo sentido 
da santidade de Deus e do que é de Deus. Amém.
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4. A oração é o grande segredo 
da vida missionária

Palavra de Deus
«Orai também por nós, para que Deus nos abra a porta da Palavra para pro-

clamar o mistério de Cristo, pelo qual também estou prisioneiro, a fim de que eu 
dele fale como devo» (Cl 4,3-4).

Documentos da Igreja
«É o coração que ora. Se ele estiver longe de Deus, a expressão da oração será vã» 

(Catecismo da Igreja Católica, 2562).

«Cheio de fé viva e esperança indefectível, o missionário seja homem de oração» 
(Vaticano II, Decreto sobre a atividade missionária da Igreja, Ad Gentes, 25).

«Entre as várias formas de participação, ocupa o primeiro lugar a cooperação 
espiritual: oração, sacrifício, testemunho de vida cristã. A oração deve acompa-
nhar os passos dos missionários, para que o anúncio da Palavra se torne eficaz 
pela graça divina» (João Paulo II, Carta Encíclica, Redemptoris Missio, n. 78).

Escritos do Beato Paolo Manna
 «Quando o nosso coração estiver unido a Deus na intimidade da meditação e 

da oração, então o “fogo arderá” e o nosso amor sugerirá aquele zelo engenhoso, 
prático, perseverante e incansável que distingue o verdadeiro apóstolo de Jesus 
Cristo». (Pe. Manna, Virtù Apostoliche, p. 49).

«A vida puramente ativa não existe. […] O missionário é Maria em contem-
plação, é Marta em ação externa. O missionário que quer desempenhar sempre o 
papel de Marta é reprovado pelo nosso Senhor; ele não é abençoado e não realiza 
nada». (Pe. Manna, Virtù Apostoliche, pp. 199-200).

«O homem de oração é como se estivesse imerso em luz sobrenatural». (Pe. 
Manna, Chiamati alla santità, p. 122).
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«O missionário que é verdadeiramente um homem de oração, só ele pode 
aparecer perante as nações como um mensageiro de Deus, como tendo uma mis-
são para elas. […] O missionário, inflamado em oração pelo fogo do Espírito 
Santo, converte verdadeiramente as pessoas e faz verdadeiros cristãos, que, infla-
mados pelo mesmo fogo, se tornam por sua vez apóstolos da fé abraçada entre os 
seus próprios compatriotas» (Pe. Manna, Virtù Apostoliche, p. 202).

«É valioso saber pregar, mas é muito mais valioso saber rezar. O missionário 
que conhece bem a língua e sabe pregar, mas que reza pouco, exporá muito bem as 
verdades da nossa santa religião, mas deixará as pessoas frias. O missionário que 
é muito íntimo de Deus na oração, mesmo que não seja feliz na exposição, terá 
sempre o dom de infundir o espírito de Jesus Cristo nas pessoas […]. O primeiro 
ensinará a Jesus Cristo, o outro o fará ver» (Pe. Manna, Virtù Apostoliche, , p. 56).

«O missionário dedicado à oração obriga o Espírito Santo a trabalhar, e então 
as verdadeiras conversões acontecem» (Pe. Manna, Virtù Apostoliche, p. 201).

«Deus fala através da boca do missionário que reza» (Pe. Manna, Virtù 
Apostoliche, p. 197).

«Oração e ação. Oração primeiro e depois ação». (Pe. Manna, Chiamati 
alla santità, p. 265).

Omitir a oração por causa do trabalho «não é deixar Deus por Deus? Erro 
capital: isso é deixar Deus para o diabo. Oh! ele, o diabo, não tem medo de cer-
tas obras católicas baseadas no barulho, confusão e amor-próprio; ele nos deixa 
fazer, ele nos ajuda e ele ri-se disso. São as virtudes interiores, é a oração que o 
aborrece» (Pe. Manna, Virtù Apostoliche, p. 192).

«Não podemos nos maravilhar se os homens não nos escutam, quan-
do não sabemos ouvir Deus, e nos aborrecemos com a Sua companhia na 
oração e não sabemos como passar uma hora aos pés do tabernáculo» (Pe. 
Manna, Virtù Apostoliche, p. 195).

Perguntas para reflexão
• Que lugar tem a oração na minha vida quotidiana?

• Estou convicto de que Deus é quem guia a história, o tempo e os acontecimentos?

• Deixo Deus agir livremente na minha vida sem levantar barreiras?

• Na minha oração acompanho, frequentemente, os missionários em todo o 
mundo em suas necessidades?

• Acredito e propago, entre as pessoas, que a oração é o primeiro meio de 
participar na missão universal, isto é, meio de cooperação missionária?
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Oração (Cardeal Henry Newman)
Senhor Jesus Cristo, Tu és o Rei do mundo, a esperança e a expectativa de 

todas as nações. Redimiste todas as pessoas com teu precioso sangue.

Olhai com bondade para todas as nações espalhadas pelo mundo inteiro, e 
fazei-lhes conhecer a Vossa Verdade.

Olha, ó Senhor! Apenas uma parte da humanidade conhece o Teu nome. 
Apenas uma parte da humanidade reza a Ti. Não leve em conta os pecados dos 
pobres que não Te conhecem, mas mostre ao mundo a Tua graça. Fazei que todas 
as pessoas Te conheçam, acreditem em Ti e Te sirvam. Tu és a nossa vida e salva-
ção, a nossa ressurreição, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, o único Deus 
na eternidade. Amém.
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5. A tarefa fundamental 
de cada sacerdote: 

tornar Jesus conhecido

Palavra de Deus
«O Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois, na 

sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: “A messe 
é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que 
mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o 
meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis 
ninguém pelo caminho! Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: ‘A 
paz esteja nesta casa!’ Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre 
ele; se não, ela voltará para vós”» (Lc 10,1-6).

Documentos da Igreja
«Os presbíteros são consagrados à imagem de Cristo, sumo e eterno sacerdo-

te, para pregar o Evangelho, apascentar os fiéis e celebrar o culto divino, como 
verdadeiros sacerdotes do Novo Testamento. […] Desempenhando o múnus de 
Cristo pastor e cabeça, reúnem a família de Deus em fraternidade animada por 
um mesmo espírito e, por Cristo e no Espírito Santo, conduzem-na a Deus Pai». 
(Vaticano II, Constituição dogmática sobre a Igreja, Lumen Gentium, 28).

«O fim que os presbíteros pretendem atingir com o seu ministério e com a 
sua vida é a glória de Deus Pai em Cristo. Esta glória consiste em que os homens 
aceitem consciente, livre e gratamente a obra de Deus perfeitamente realizada 
em Cristo e a manifestem em toda a sua vida. Os presbíteros, portanto, quer se 
entreguem à oração e à adoração, quer preguem a Palavra de Deus, quer ofere-
çam o sacrifício eucarístico e administrem os demais sacramentos, quer exerçam 
outros ministérios a favor dos homens, concorrem não só para aumentar a glória 
de Deus, mas também para promover a vida divina nos homens» (Vaticano II, 
Decreto sobre o ministério e a vida dos sacerdotes, Presbyterorum Ordinis, 2).

«Se Jesus Cristo deu aos seus seguidores a característica distintiva do amor mú-
tuo, poderíamos nós mostrar caridade maior ou mais distinta aos nossos próximos 
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do que tentar tirá-los da escuridão da superstição e instruí-los na verdadeira fé de 
Cristo? De fato, isto ultrapassa qualquer outra obra ou prova de caridade, pois a 
alma é mais valiosa que o corpo, o céu que a terra, a eternidade que o tempo; […] 
Se nenhum fiel pode isentar-se deste dever, poderá isentar-se dele o clero, que por 
admirável escolha e vocação participa no sacerdócio e apostolado de Jesus Cristo, 
Nosso Senhor, podereis eximir-vos vós, veneráveis irmãos, que, dotados da plenitu-
de do sacerdócio, sois divinamente constituídos pastores, cada um por sua parte, do 
clero e do povo cristão?» (Pio XI, Carta Encíclica, Rerum Ecclesiae).

Escritos do Beato Paolo Manna
«Somos apóstolos! Os apóstolos não tinham outros interesses, mas serviam 

apenas e exclusivamente Jesus Cristo. Somos apóstolos, andamos muito além so-
bre horizontes divinos, trabalhamos generosamente, desinteressadamente só para 
as pessoas, só para a Igreja, só para o céu!» (Pe. Manna, Virtù Apostoliche, p. 12).

«Lembro-me da amarga impressão que senti nas minhas frequentes viagens 
às missões. […] A minha pessoa não significava nada, eu era um dos muitos euro-
peus. Mas aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas crianças disseram-me um 
mundo de coisas; disseram-me que eram criaturas de Deus, com uma alma imor-
tal como a minha, redimidos como eu; também neles o Filho de Deus se tinha 
tornado homem. E eles ignoraram tudo. Mas eles diziam mais e diziam coisas 
que nos interessavam pessoalmente como padres. Eram precisamente essas pes-
soas que tinham orientado as nossas vidas, eram a razão do nosso sacerdócio, da 
nossa vocação. Eles não eram estranhos para nós, mas foram-nos confiados por 
Deus para que os pudéssemos salvar». (Pe. Manna, Chiamati alla santità, p. 65).

«É assustador pensar em tantas pessoas de quem nos serão pedidas contas e 
de quem pouco nos importamos» (Pe. Manna, Chiamati alla santità, p. 66).

«No mundo há mais doutos, mais potentes, mais capazes do que entre o clero; 
são feitas mais grandes obras de assistência social do que nós podemos fazer, mas 
por si próprias não valem a vida eterna. A nossa tarefa é salvar vidas» (Pe. Manna, 
Chiamati alla santità, p. 73).

«O ofício do sacerdote é DAR JESUS CRISTO, dá-lo a todos, aos maus, aos 
bons, aos perfeitos, aos grandes e aos pequenos, aos cultos e aos ignorantes. […] 
Somos cálices cheios de Jesus, destinados a derramar Jesus nas pessoas. Temos de 
estar cheios para derramar, devemos imbuir-nos do espírito de graça, do amor de 
Jesus Cristo, a fim de o dar aos outros» (Pe. Manna, Chiamati alla santità, p. 76). 

«O sacerdote é um soldado que nunca deve deixar de lutar pela conquista de 
pessoas. É um pescador de homens que deve ir ao alto mar: […] para apanhar na 
sua rede aqueles que se estão a afogar no mar do mundo. Ele é um ceifeiro, e para 
recolher as colheitas deve saber suportar o peso do dia e o calor. É um ecônomo 
que deve prestar contas rigorosas da sua administração. É um pastor que deve 
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correr através de montanhas e vales em busca da ovelha perdida. O sacerdote 
não se pode salvar a si próprio; a sua salvação está ligada à de muitos outros. (Pe. 
Manna, Chiamati alla santità, p. 145-146).

Perguntas para reflexão
• Rezo, diariamente, por aqueles que são confiados ao meu cuidado pastoral?

• Que tipo de atividades me envolvem mais? Administração, serviço de escri-
tório, visitas às pessoas, atendimento e escuta dos fiéis, estar com os jovens, 
oração?

• Almejo ser um estudioso, um professor, um liturgista, um conferencista, 
um missionário, um padre de escritório ou um sacerdote que é um interme-
diário entre as pessoas e Deus?

Oração (Santo Agostinho)
Respirai em mim, ó Espírito Santo, para que todos os meus pensamentos 
possam ser santos.

Agi em mim, ó Espírito Santo, para que meu trabalho também possa ser santo.

Aproximai-vos do meu coração, ó Espírito Santo, para que eu só ame o que 
for santo.

Fortalecei-me, ó Espírito Santo, para que eu defenda tudo o que for santo.

Guardai-me, pois, ó Espírito Santo, para que eu sempre possa ser santo.
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6. A espiritualidade missionária 
e a espiritualidade eremítica 

têm muito em comum 

Palavra de Deus
«Enquanto caminhavam, Jesus entrou num povoado, e certa mulher, de nome 

Marta, o recebeu em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do 
Senhor, e ficou escutando a sua palavra. Marta estava ocupada com muitos afa-
zeres. Aproximou-se e falou: “Senhor, não te importas que minha irmã me deixe 
sozinha com todo o serviço? Manda que ela venha ajudar-me!” O Senhor, porém, 
respondeu: “Marta, Marta! Você se preocupa e anda agitada com muitas coisas; 
porém, uma só coisa é necessária, Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe 
será tirada”» (Lc 10,38-42).

Documentos da Igreja
«Cheio de fé viva e esperança indefectível, o missionário seja homem de ora-

ção» (Vaticano II, Decreto sobre a atividade missionária da Igreja, Ad Gentes, n. 25).

«De onde procede a oração do homem? Seja qual for a linguagem da oração 
(gestos e palavras), é o homem todo que ora. Mas para designar o lugar de onde 
brota a oração, as Escrituras falam às vezes da alma ou do espírito ou, com mais 
frequência, do coração (mais de mil vezes). É o coração que ora. Se ele estiver lon-
ge de Deus, a expressão da oração será vã» (Catecismo da Igreja Católica, 2562).

«Na realidade, mais do que na ação, a missão apostólica consiste no teste-
munho da própria dedicação plena à vontade salvífica do Senhor, dedicação essa 
que se alimenta nas fontes da oração e da penitência» (João Paulo II, Exortação 
Apostólica Pós-Sinodal, Vita Consecrata, 44).

«A oração é a alma do apostolado, mas que também o apostolado vivifica e 
estimula a oração» (João Paulo II, Vita Consecrata, n. 67).

« O Espírito Santo é a alma e o animador da espiritualidade cristã, por isso 
é necessário confiar-se à sua ação, que parte do íntimo dos corações, manifesta-
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se na comunhão e dilata-se na missão. É mister, portanto, aderir sempre mais a 
Cristo, centro da vida consagrada, e retomar com vigor um caminho de conversão 
e de renovação que, como na experiência primitiva dos apóstolos, antes e depois 
da Sua ressurreição, foi um partir de Cristo» (Congregação para os Institutos de 
Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica, Partir de Cristo. Um renovado 
compromisso da Vida Consagrada no Terceiro Milênio, 20-21).

«O tempo é superior ao espaço. Este princípio permite trabalhar a longo prazo, 
sem a obsessão pelos resultados imediatos. Ajuda a suportar, com paciência, situa-
ções difíceis e hostis ou as mudanças de planos que o dinamismo da realidade im-
põe. […] Dar prioridade ao espaço leva-nos a proceder como loucos para resolver 
tudo no momento presente, para tentar tomar posse de todos os espaços de poder 
e autoafirmação. É cristalizar os processos e pretender pará-los. Dar prioridade ao 
tempo é ocupar-se mais com iniciar processos do que possuir espaços. O tempo ordena os 
espaços, ilumina-os e transforma-os em elos duma cadeia em constante crescimento, 
sem marcha atrás. Trata-se de privilegiar as ações que geram novos dinamismos na 
sociedade e comprometem outras pessoas e grupos que os desenvolverão até frutificar 
em acontecimentos históricos importantes. Sem ansiedade, mas com convicções cla-
ras e tenazes» (Papa Francisco, Exortação Apostólica, Evangelii Gaudium, 222-223).

Escritos do Beato Paolo Manna
«A espiritualidade missionária e a espiritualidade eremítica têm muito em 

comum» (Pe. Manna, Esci dalla tua terra, p. 20).

«Por que tantos grupos, tantos convênios, tantas conferências, tantos congres-
sos, tanta imprensa, [...], tanta riqueza de funções litúrgicas não trouxeram até 
agora para a vida religiosa do povo cristão todas as vantagens que se tem direi-
to de esperar? [...] Chega-se a omitir as orações que poderiam salvar um maior 
número de pessoas [...]. Estamos diante da heresia da ação, de fato, a atividade 
externa nada é, se for considerada sem o seu conteúdo divino » (Pe. Manna, Virtù 
Apostoliche, pp. 191-192). 

«Trabalhamos, sim, e muitas vezes com a finalidade, ainda que boa, de salvar 
pessoas, de instaurar o cristianismo; mas por falta de espírito de fé, não vivificado pela 
oração, os ministérios e as obras do apostolado são tratados como assuntos terrenos, 
com visões e métodos demasiadamente humanos: confia-se demais nos meios terre-
nos e na própria habilidade e energia» (Pe. Manna, Virtù Apostoliche, p. 199).

«O missionário é Maria, na contemplação, e Marta, na ação exterior. O mis-
sionário que queira somente fazer o papel de Marta é reprovado pelo Senhor, não 
sendo abençoado e sem nada concluir» (Pe. Manna, Virtù Apostoliche, p. 200).

«Tenho muito medo de que vocês também sejam tocados por aquele espíri-
to completamente moderno de excessiva e vazia ocupação, de grande divagação 
que tenta entrar também nas atividades missionárias. Queridos, digo a todos, o 
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perigo é grave: está no ar, no tempo e na vida. Vamos nos defender contra isso e 
conservemos o espírito de nosso Senhor. Por isso amemos o recolhimento, o colo-
quemos no primeiro lugar da nossa jornada a meditação, à nossa boa hora de me-
ditação, cultivamos a vida interior para sermos santos trabalhadores [...] Oração e 
ação. Primeiro a oração e depois a ação» (Pe. Manna, Chiamati alla santità, p. 265).

«A vida sacerdotal [missionária] é complexa. É chamada de vida mista por-
que composta de vários elementos: contemplação e ação. Infelizmente, tendemos 
a dar maior valor à parte material e tangível, à ação com dano à parte espiritual, 
invisível, mas também substancial e essencial. Consequentemente, não equili-
brando bem as partes, há uma desordem. Negligenciando o elemento espiritual e 
fazendo prevalecer o material e o externo, materializamos o santo mistério, que 
perde a sua eficácia e damos origem a uma atividade que parecerá apostólica, mas 
é um substituto de natureza inferior e de pouca eficácia» (Pe. Manna, Chiamati 
alla santità, p. 77).

«É um problema se o apostolado se tornasse um fim em si mesmo e não exa-
minasse dia a dia se aquilo que foi feito é tudo o que se pode fazer, e o melhor 
que pode fazer pela causa de Deus!» (Pe. Manna, Osservazioni sul metodo moderno 
di evangelizzazione, p. 37).

Perguntas para reflexão
• Recordo, com frequência, na oração, as pessoas a que sirvo na pastoral?

• O estudo que faço, a catequese, os encontros, as celebrações e outras ativi-
dades são precedidos pela oração? 

• No meu quotidiano existe um equilíbrio entre a atividade e a oração? 

Oração (Santo Antônio Maria Claret)
Meu Senhor e meu Pai!

Que eu Te conheça e Te faça conhecido,

Te ame e Te faça amado,

Te sirva e Te faça servido,

Te louve e Te faça louvado por todas as criaturas.

Fazei, ó Pai, que pelo anúncio da Palavra, os pecadores se convertam,

os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém
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7. Identidade e missão do sacerdote: 
a luta contra o mal

Palavra de Deus
«Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas 

do lugar onde estavam os discípulos, por medo dos judeus, veio Jesus e, de pé, 
no meio, disse-lhes: “A paz esteja convosco!”. Tendo dito isto, mostrou-lhes as 
mãos e o lado. Então os discípulos alegraram-se ao verem o Senhor. Disse-lhes 
Jesus de novo: “A paz esteja convosco! Tal como o Pai me enviou, também 
Eu vos envio”. Tendo dito isto, soprou e disse-lhes: “Recebei o Espírito Santo. 
Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados; àqueles a quem 
os retiverdes, serão retidos”» (Jo 20,19-23).

Documentos da Igreja
«Os ministros da graça sacramental unam-se a Cristo Salvador e Pastor pela 

frutuosa recepção dos sacramentos, especialmente pela frequente recepção do 
sacramento da penitência, que preparado pelo quotidiano exame de consciên-
cia, muito favorece a necessária conversão do coração ao amor do Pai das mi-
sericórdias» (Vaticano II, Decreto sobre o ministério e a vida dos sacerdotes, 
Presbyterorum Ordinis, 18).

«Suscitar no coração do homem a conversão e a penitência e proporcionar-
lhe o dom da reconciliação é a missão conatural da Igreja, como continuadora 
da obra redentora do seu divino Fundador» (João Paulo II, Exortação Apostólica 
Pós-Sinodal, Reconciliatio et Paenitentia, 23).

«Ora este poder de perdoar os pecados, Jesus confere-o, mediante o Espírito 
Santo, a simples homens, sujeitos também eles próprios à insídia do pecado, isto 
é, aos seus Apóstolos: “Recebei o Espírito Santo: a quem perdoardes os pecados 
ficar-lhes-ão perdoados; àqueles a quem os retiverdes ficar-lhes-ão retidos” (Jo 
20,22; Mt 18,18). [...] Aqui aparece em toda a sua grandeza a figura do ministro 
do Sacramento da Penitência, chamado, por antiquíssimo costume, o confessor. 
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Como no altar onde celebra a Eucaristia e como em cada um dos sacramentos, 
o sacerdote, ministro da penitência, age “in persona Christi”. O mesmo Cristo, 
por ele tornado presente e que por meio dele atua o mistério da remissão dos pe-
cados, é Aquele que aparece como irmão do homem. [...]. Trata-se, sem dúvida, 
do ministério mais difícil e delicado, do mais cansativo e exigente; mas também 
de um dos mais belos e consoladores ministérios do sacerdote» (João Paulo II, 
Reconciliatio et Paenitentia, 29).

«Mas acrescento também que, até para ser bom e eficaz ministro da penitência, 
o sacerdote precisa recorrer à fonte da graça e santidade presente neste sacramento. 
Nós, sacerdotes, com base na nossa experiência pessoal, bem podemos dizer que, 
na medida em que procuramos recorrer ao sacramento da penitência e nos apro-
ximamos dele com frequência e com boas disposições, desempenhamos melhor o 
nosso próprio ministério de confessores e melhor asseguramos aos penitentes o seu 
benefício. De outro modo, este ministério perderia muito da sua eficácia, se de algu-
ma maneira deixássemos de ser bons penitentes. Tal é a lógica interna deste grande 
sacramento. Ele convida-nos, a todos nós, sacerdotes de Cristo, a uma renovada 
atenção à nossa confissão pessoal» (João Paulo II, Reconciliatio et Paenitentia, 31).

Escritos do Beato Paolo Manna
«O sacerdote nasceu para fazer guerra ao pecado e guiar o povo cristão nesta guer-

ra. Batiza? Ele o faz para libertar a pessoa do pecado original. Prepara as crianças para 
a sagrada comunhão? Ele quer que elas se tornem soldados valorosos contra o pecado. 
Confessa? Para quebrar os laços do pecado. Prega, administra os outros sacramentos? 
Tudo para destruir o pecado do mundo» (Pe. Manna, Chiamati alla santità, p. 97).

«O que dizer se vocês mesmos tiverem que estabelecer o reino do pecado em 
vossos corações? Se Judite, em vez de cortar a cabeça a Holofernes, se deixasse le-
var por um afeto indigno por ele, que vergonha para ela, que arruína para o povo, 
mas não é nada comparado ao opróbrio de que o sacerdote se cobre com o pecado 
e a ruína que causa às pessoas» (Pe. Manna, Chiamati alla santità, p. 97).

«O pecado do sacerdote é sempre um pecado social, reflete-se no povo: 
os bons se escandalizam com ele, os maus triunfam sobre ele» (Pe. Manna, 
Chiamati alla santità, p. 97).

«Quantos escândalos, quanta lepra de impureza, quantas injustiças e opres-
sões. Quantas blasfêmias e impiedades [...]. Seriam necessários anjos do céu, 
apóstolos ardentes de zelo para quebrar tantas cadeias, iluminar tantas trevas, 
mover tantos corações. E aqui estamos nós, apenas nós. Devemos ser esses anjos, 
esses apóstolos, porque somos sacerdotes. Nós, os salvadores dessas pessoas, e 
ninguém menos que nós e ai de nós se pensássemos que não tínhamos nenhum 
dever para com as pessoas, se tivéssemos que permanecer indiferentes espectadores de sua 
ruína!» (Pe. Manna, Chiamati alla santità, p. 66).



29

«[Jesus] veio para destruir o pecado. […] Aqui está indicado o fim, a finalida-
de, a missão do sacerdote: lutar contra o pecado e salvar as pessoas» (Pe. Manna, 
Chiamati alla santità, pp. 135-136).

«Mas o que dizer dos sacerdotes que vivem na mesma escuridão, em uma ce-
gueira tão fatal? É assustador pensar assim. Enquanto é o paciente que não conhece 
sua doença, há esperança de cura; mas se ele não sabe e nem mesmo o médico que 
tem que tratá-lo, o caso é desesperador» (Pe. Manna, Chiamati alla santità, p. 137).

«Se aquele sacerdote tivesse sido mais assíduo no confessionário, tivesse 
tido mais paciência e caridade, quantos pecados a menos! Para certos sacerdotes 
os homens incomodam, fazem-se ver mais raramente e triunfa o pecado» (Pe. 
Manna, Chiamati alla santità, p. 138).

Perguntas para reflexão
• «Sirvo a Deus honestamente? Como ando no caminho do espírito e da mi-

nha saúde eterna?» (Pe. Manna, Chiamati alla santità, p. 98)

• Se eu morresse hoje, o Senhor me acharia pronto para estar diante dele? 
(Pe. Manna, Chiamati alla santità, pp. 98-99)

• Como me preparo para receber o sacramento da reconciliação e com que 
frequência me aproximo dele?

Oração (Paulo VI, oração no Santo Sepulcro; 4 de janeiro de 1964)
Eis nos aqui, oh Senhor Jesus. Viemos como os culpados que voltam ao lugar 

de seu crime. Viemos como aquele que Te seguiu, mas que também Te traiu; fiéis, 
infiéis, temos sido muitas vezes. Viemos para confessar a misteriosa relação entre 
nossos pecados e a Tua Paixão: nossa obra, Tua obra. Viemos para bater no peito, 
para pedir perdão, para implorar a tua misericórdia; porque sabemos que podes 
e queres nos perdoar. Porque expiaste nosso pecado. Tu és a nossa redenção, Tu 
és nossa esperança. 

Senhor Jesus, nosso Redentor, reaviva em nós o desejo e a confiança no teu 
perdão, fortalece o nosso desejo de conversão e fidelidade, faz-nos provar a certe-
za e também a doçura da tua misericórdia.

Senhor Jesus, nosso Redentor e Mestre, dá-nos a força para perdoar os outros, 
para que também nós possamos ser verdadeiramente perdoados por ti.

Senhor Jesus, nosso Redentor e Pastor, coloca em nós a capacidade de amar 
como queres, seguindo o teu exemplo e com a tua graça, seremos todos irmãos 
em Ti. [...] Amém.
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8. O segredo de um apostolado 
eficaz não está na capacidade do 

pregador, mas em permanecer 
aos pés da cruz

Palavra de Deus
«De fato, é Deus quem opera em vós o querer e o operar, segundo a sua 

vontade.  Fazei tudo sem murmurações nem reclamações , para vos tornardes 
irreprováveis e puros, filhos de Deus, sem defeito, no meio de uma geração má e 
pervertida, no seio da qual brilhais como astros no mundomensageiros da palavra 
de vida» (Fl 2,13-16).

Documentos da Igreja
«As ajudas que se podem dar às missões e que os missionários não cessam de 

pedir, são de três espécies. A primeira, que está ao alcance de todos, é confiá-los 
ao Senhor através da oração. […] Em segundo lugar, é necessário prover à escas-
sez de missionários […] Para sustentar as missões, são necessários também mui-
tos meios materiais» (Bento XV, Carta Apostólica sobre a atividade desenvolvida 
pelos missionários no mundo, Maximum Illud).

«Desde as origens, a santa Igreja, por sua própria natureza, é impelida a es-
palhar por toda parte a Palavra divina; para cumprir esse dever imprescindível, 
jamais deixou de solicitar de seus filhos três auxílios: orações, assistência e, de 
alguns, o próprio dom de si mesmo. Também agora, as missões, particularmen-
te as da África, reclamam de todo o mundo estes três auxílios» (Pio XII, Carta 
Encíclica sobre a situação das missões católicas particularmente da África, Fidei 
Donum, 18).

«Entre as várias formas de participação, [na cooperação missionária] ocupa 
o primeiro lugar a cooperação espiritual: oração, sacrifício, testemunho de vida 
cristã. A oração deve acompanhar os passos dos missionários, para que o anún-
cio da Palavra se torne eficaz pela graça divina. São Paulo, nas suas Cartas, pede 
tantas vezes aos fiéis que rezem por ele, para que lhe seja concedido anunciar o 
Evangelho com confiança e coragem. À oração deve-se juntar o sacrifício: o valor 
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salvífico de qualquer sofrimento, aceite e oferecido a Deus por amor, brota do 
sacrifício de Cristo, que chama os membros do Seu Corpo místico a associarem-
se aos seus padecimentos, a completá-los na sua própria carne (cf. Cl l,24)» (João 
Paulo II, Carta Encíclica sobre a validade permanente do mandato missionário, 
Redemptoris Missio, 78).

«O Evangelho do sofrimento significa não apenas a presença do sofrimento 
no Evangelho, como um dos temas da Boa Nova, mas também a revelação da 
força salvífica e do significado salvífico do sofrimento na missão messiânica de Cristo 
e, em seguida, na missão e na vocação da Igreja» (João Paulo II, Carta Apostólica 
sobre o sentido cristão do sofrimento humano, Salvifici Doloris, 25).

«A Igreja vê em todos os irmãos e irmãs de Cristo que sofrem como que 
um sujeito multíplice da sua força sobrenatural. Quantas vezes os pastores da Igreja 
recorrem precisamente a eles e procuram concretamente neles ajuda e apoio! [...] 
Aqueles que participam nos sofrimentos de Cristo conservam nos sofrimentos 
próprios uma especialíssima parcela do infinito tesouro da Redenção do mundo, e 
podem partilhar este tesouro com os outros» (João Paulo II, Carta Apostólica 
sobre o sentido cristão do sofrimento humano, Salvifici Doloris, 27).

Escritos do Beato Paolo Manna
«O meio dos meios [na cooperação missionária]: oração! Há três tipos de aju-

da que podem ser concedidos às missões: orações, pessoas e recursos financeiros» 
(Pe. Manna, La conversione del mondo infedele, p. 264).

«Entre os meios que Nosso Senhor colocou nas nossas mãos para que pu-
déssemos cooperar na propagação da fé e na salvação das pessoas, o mais eficaz 
e indispensável, e também o mais fácil, é o da oração» (Pe. Manna, La conversio-
ne del mondo infedele, p. 265).

«A oração é o meio mais fácil, uma vez que não requer esforço físico, nem 
despesas, nem viagens, nem trabalho, nem sofrimento, nem martírio. Uma Missa, 
uma comunhão, a oferta a Deus do nosso dia com as suas alegrias e tristezas, uma 
palavra, um desejo, um pensamento valem mais do que uma esmola vistosa» (Pe. 
Manna, La conversione del mondo infedele, p. 266).

«Com as vossas orações fervorosas podeis ser um instrumento eficaz de salva-
ção para tantos infelizes que talvez nunca conheçais nesta terra, mas que no céu 
vos serão eternamente gratos» (Pe. Manna, La conversione del mondo infedele, p. 271).

«É aos pés do Crucificado e não nas melhores habilidades e talentos dos pre-
gadores que se encontram os segredos de um apostolado frutuoso» (Pe. Manna, 
La conversione del mondo infedele, p. 271).

«Deus poderia ter salvo este mundo por um simples ato da Sua vontade, mas 
Ele quis salvá-lo pelos sofrimentos, orações e ensinamentos do Seu Filho unigê-
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nito. E como a Redenção foi realizada, assim Ele quer aplicar os seus méritos aos 
homens, isto é, através dos sofrimentos, orações e ensinamentos da Sua Igreja» 
(Pe. Manna, La conversione del mondo infedele, p. 273).

«É uma coisa muito eficaz unir à oração a oferta dos nossos sofrimentos e 
motivar os aflitos e os doentes a dar um propósito apostólico aos seus sofrimen-
tos, oferecendo-os ao Coração de Jesus para as missões. Jesus salvou o mundo por 
meio da Cruz e é pela expiação que as pessoas são e serão salvas» (Pe. Manna, La 
conversione del mondo infedele, p. 275).

«O crucifixo é tudo para o missionário. É a sua força, o seu conforto, o seu 
exemplo, a sua coragem, o seu sucesso! O crucifixo é a explicação do missionário 
e sem o crucifixo, do missionário não resta nem sequer uma ideia» (pe. Manna, 
Operarii autem pauci! La vocazione alle missioni estere, p. 153).

«Não compreende a sua vocação como missionário quem aceitando a parte 
ativa do seu ministério de ensinar, pregar, batizar, não aceita também a parte pas-
siva de ser uma vítima para Jesus, uma vítima com Jesus para obter a conversão 
das pessoas» (Pe. Manna, Virtù Apostoliche. Lettere ai missionari, p. 403).

Perguntas para reflexão
• Como coopero com a obra missionária da Igreja? Rezo pelos missionários?

• Aceito dificuldades e sofrimentos com confiança em Deus e ofereço-os para 
a obra missionária da Igreja e pelos missionários?  

• Tenho consciência e ajudo os irmãos a compreender que aceitação e ofer-
ta livre e consciente do sofrimento, em união com Cristo, tem um poder 
salvador? 

Oração
Deus, nosso Pai, em nossas dificuldades e tribulações, dá-nos a força para 

unir nossos sofrimentos e nossas enfermidades à cruz de Cristo. Faz que não 
vacilemos na fé, ao esperarmos pelas graças que necessitamos. Através de nossas 
orações, conceda aos missionários força, ânimo e perseverança e aos doentes con-
forto e esperança. Que através da oferta de nossos sofrimentos, a fé e o amor pos-
sam ser fortalecidos em muitas pessoas do mundo. Desperte em muitos jovens, 
de todas as nações, a generosidade e disponibilidade para segui-Lo no serviço 
missionário. Amém!
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9. Conselho Missionário de 
Seminaristas (COMISE) e sua 

importância no processo de 
formação presbiteral

Um encontro com Cristo transforma a nossa vida e nos abre para relações 
de reciprocidade permitindo-nos entender que missão não é uma estratégia de 
proselitismo, mas o reconhecimento do encanto pela vida. Como Jesus, que na 
sua experiência humana devolveu o encanto da vida e em tudo orientou-se para 
Pai - até mesmo sua morte foi para a glória de Deus (cf. Jo 12,23) -, os presbíteros 
são chamados a serem homens apaixonados por Deus e por sua missão. Sem um 
amor oblativo não há missão, pois ninguém vai ao encontro do outro para procla-
mar a Boa Notícia sem antes apaixonar-se pelo seu conteúdo. 

Tendo em vista essas considerações, a questão missionária na formação 
inicial dos presbíteros é algo indispensável. No entanto, em muitos seminá-
rios e casas de formação, há necessidade de um despertar missionário pois 
“falta espírito missionário em membros do clero, inclusive em sua formação” 
(Documento de Aparecida, 100e).

Para muitos seminaristas, a missão se reduz a algumas experiências, às ati-
vidades pastorais dos finais de semana, do mês missionário e dos períodos de 
férias. Para outros, o cenário cultural em que vivemos não necessita de missio-
nários em saída, mas sim de boas estratégias de evangelização. Como a globa-
lização facilitou nossa vida, alguns consideram que não é mais necessário sair 
para anunciar quando se pode fazer uma transmissão ao vivo ou postar textos 
nas redes sociais. Por causa disso, incentivar e cultivar uma espiritualidade que 
reforce nossa identidade missionária não é tão simples pois a ideia de missão, 
presente na mente de muitos seminaristas e formadores, não corresponde àquele 
estilo de vida assumido por Jesus Cristo. 

Apesar das motivações, impregnadas de entusiasmo missionário, que estão 
no Documento de Aparecida, nas Diretrizes para a Formação dos Presbíteros da Igreja 
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no Brasil e, principalmente, no magistério do Papa Francisco, a missão continua 
sendo vista ainda como opção de alguns, como se fosse um acidente na vida de 
alguns vocacionados ao presbiterado. 

Inegavelmente, entre as orientações presentes nos documentos da Igreja acer-
ca da formação presbiteral e o que acontece, às vezes, na formação inicial dos 
presbíteros há um hiato preocupante: faz-se missão sem incentivar o ser missio-
nário. Não é raro escutar de que precisamos “fazer missão”. Ora, mas se a missão 
é um trabalho a fazer, ela pode ser realizada num limitado espaço de tempo; logo, 
não passa de um serviço passageiro. Para que falar então, com tanta insistência, 
que a vida presbiteral é uma vocação específica dos continuadores da missão de 
Jesus? Nos encontros vocacionais, distingue-se entre “vocação” e “profissão”, 
pela integralidade com que se vive a primeira. Diferentemente de todo profissio-
nal, que tem uma carga horária de trabalho específica, um padre, um religioso, 
uma religiosa, um pai e uma mãe vivem sua vocação a todo instante. 

Continuar a missão de Jesus não é só desenvolver atividades pastorais ou 
sair de casa em casa anunciando o Evangelho, mas sim abraçar o seu estilo de 
vida e testemunhar concretamente o seu amor. De fato, Jesus não fazia missão, 
mas vivia em missão. 

Por conseguinte, para recuperarmos o sentido evangélico da missão e romper 
com uma ideia limitada da missão, reduzida a uma dimensão na formação presbi-
teral (“dimensão missionária”), nossa primeira insistência deve ser no reconheci-
mento da missionariedade como identidade, essência da vida cristã e, consequente-
mente, da vida presbiteral. É verdade que as Diretrizes para a Formação dos Presbíteros 
da Igreja no Brasil insistem para que o presbítero seja discípulo-missionário, inclusive 
destacam os cinco aspectos essenciais do processo de formação, a saber: “o encon-
tro com Jesus Cristo, a conversão, o discipulado, a comunhão e a missão” (Doc. 93 
CNBB 92; cf. DAp 278). No entanto, se não superarmos a ideia de missão como di-
mensão, dificilmente evoluiremos na formação missionária dos futuros presbíteros. 

É imperioso refletir e viver a missão na dinâmica do encontro, isto é, ser com 
e para os outros: para o Pai e para os irmãos. Para isso, só uma renovação da cons-
ciência, capaz de acolher a missionariedade como dom, nos possibilitará assumir 
uma vida missionária contagiante, inclusive na convivência com outros semina-
ristas, proporcionando a participação na vida divina, como fez Jesus. Assim, a 
missão deixa de ser apenas uma atividade pastoral organizada, uma tarefa, um 
compromisso ou conceito eclesial, e se torna reflexo do que Deus é, fazendo-nos 
viver diariamente na lógica do seu amor, abrindo-nos e aproximando-nos dos 
outros, doando-nos e sacrificando-nos pelos outros. Assim, todo a vida, com tudo 
aquilo que se vive, se torna uma missão: “Eu sou uma missão” (Evangelii Gaudium, 
273).  Isso deve acontecer em todo nosso discernimento vocacional, não apenas 
nos finais de semana, quando estamos em serviço pastoral nas paróquias. 
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Portanto, a grande saída, para superarmos a lacuna presente na formação 
presbiteral, está na passagem da compreensão limitada e parcial da missão (mis-
são como “dimensão”, como deslocamento geográfico ou como tarefa e atividade 
a ser realizada) para o âmbito da consciência, pois missão é uma questão de iden-
tidade. Olhando para Jesus, vemos que sua pessoa e missão coincidem.

Nesta passagem de uma compreensão missionária do “fazer” para “o ser” 
para termos “os mesmos sentimentos de Cristo” (Fl 2,5) e sermos autênticos dis-
cípulos-missionários seus, o COMISE pode ser de uma grande ajuda. 

O COMISE existe para fomentar, nos seminaristas diocesanos e religiosos, 
a consciência da missão como identidade do cristão e favorecer-lhes uma sólida 
espiritualidade e formação missionária que os tornem capazes de enfrentar os 
desafios da ação evangelizadora da Igreja: na pastoral, na nova evangelização e 
na missão ad gentes (aos povos).

Para efetivar esse objetivo, o COMISE assume responsabilidade pela ani-
mação, formação, articulação, informação, ação e cooperação missionária nos 
seminários e casas de formação presbiteral. Por isso, se propõe: (1) Fomentar 
a formação missionária dos seminaristas, proporcionando-lhes espaços para re-
flexão, vivências, troca de experiências para que a missão seja realmente eixo 
central da formação e os ajude a adquirir um autêntico espírito missionário (cf. 
Redemptoris Missio, 67); (2) Fazer com que os seminaristas percebam que a for-
mação missionária prepara o futuro presbítero a servir à Igreja, em sua realidade 
local e em seu horizonte sem fronteiras, à Igreja em estado permanente de missão 
e em saída (cf. Diretrizes para a formação dos Presbíteros da Igreja no Brasil, 221; 381); 
(3) Despertar, nos seminaristas, o espírito de generosidade e disponibilidade para 
as necessidades mais urgentes, para alcançar todas as periferias geográficas e exis-
tenciais que precisam da luz do Evangelho e para servir onde for necessário, tam-
bém na missão ad gentes; (4) Sensibilizar a comunidade formativa (seminaristas, 
formadores, reitores, colaboradores, bispos), sobre a necessidade da caminhada 
sinodal e de comunhão, visto que a missão é tarefa eclesial; (5) Orientar os semi-
naristas sobre a importância de organismos de animação e cooperação missioná-
ria, sua articulação e atuação, especialmente das Pontifícias Obras Missionárias 
e de diversos Conselhos Missionários; (6) Propor e promover formas, atividades 
e gestos de cooperação missionária, sinal da maturidade da fé de uma vida cristã 
(cf. Redemptoris missio, 77); (7) Ajudar na articulação e realização de experiências 
missionárias, que devem acompanhar todos os passos, momentos e etapas do 
processo formativo (cf. Diretrizes para a formação dos Presbíteros, 236).

O COMISE não é um movimento ou um grupo missionário restrito a alguns 
seminaristas. Sua atuação visa promover e fortalecer a comunhão e sinodalidade, 
está aberto a todos e pretende beneficiar a todos. O COMISE é como um novo 
sopro do Espírito Santo sobre os seminários e casas de formação no Brasil para 
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que os seminaristas, em espírito de comunhão e colaboração com os formadores, 
sejam, durante o processo de formação inicial, protagonistas da sua formação e 
da vivência da vocação missionária.

Os bispos do Brasil reconhecem a importância dessa organização missionária 
entre os seminaristas quando afirmam: “Assinalamos com alegria o surgimento 
dos Conselhos Missionários de Seminaristas (COMISEs) em muitas casas de for-
mação presbiteral pelo Brasil afora; o objetivo desta articulação é garantir uma 
formação missionária aos candidatos ao ministério ordenado, através de iniciati-
vas específicas de animação e engajamento, de modo que «não exista um só cléri-
go em que não arda este sagrado fogo de caridade pelo apostolado missionário»” 
(Estudos da CNBB 108, Missão e cooperação missionária, 34).

Perguntas para reflexão
• Como é incentivada e realizada a formação missionária no nosso semi-

nário, considerando que “a missão se revela como um fio condutor que 
une todas as dimensões, anima-as e fecunda-as” (cf. Ratio Fundamentalis 
Institutionis Sacerdotalis, 91)?

• Há diversas iniciativas, na Igreja no Brasil, que têm como finalidade cola-
borar na formação missionária dos seminaristas: congressos missionários 
nacionais, encontros nacionais e regionais (anuais) de formação missioná-
ria (FORMISEs), experiências missionárias nacionais (anuais), atividades 
propostas pelos COMISEs, etc. Conheço essas iniciativas? Participo delas? 

• Qual é a atuação do COMISE no nosso seminário?  

• Conheço a ajudo na implantação das prioridades missionárias dos semi-
naristas do Brasil, que estão no Plano Trienal de Animação e Ação Missionária 
2021-2023?

Oração
Pai Nosso, o Teu filho unigênito Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, 

confiou aos seus discípulos o mandato: “Ide e fazei discípulos todos os povos” 
Recorda-nos que, pelo batismo, tornamo-nos participantes da missão da Igreja. 

Pelos dons do Espírito Santo, concede-nos a graça de sermos testemunhas 
do Evangelho, corajosos e vigilantes, para que a missão confiada à Igreja, ainda 
longe de estar realizada, encontre novas e eficazes expressões que levem  vida e 
luz ao mundo. Ajuda-nos, Pai Santo, a fazer com que todos os povos possam en-
contrar-se com o amor e a misericórdia de Jesus Cristo, Ele que é Deus convosco, 
vive e reina na unidade do Espírito Santo, agora e  para sempre. Amém
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10. Rosário missionário 
a partir dos ensinamentos 
do Beato Pe. Paolo Manna

10.1. O missionário é pobre, como Jesus
Palavra de Deus
«Eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância» (Jo 10,10)

Escritos do Beato Padre Manna
«Toda a vida de Jesus foi uma lição contínua de pobreza, desapego e desprezo 

de todas as coisas; isto Ele o ensinou a partir do presépio, da vida em Nazaré, da 
mais alta cátedral da cruz. “Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles 
é o Reino dos céus”: pode-se dizer que o Evangelho é o livro do desprezo pelos 
bens terrenos e da valorização das coisas do céu».

Pai nosso... Ave Maria… Glória ao Pai...

10.2. O missionário é homem de fé

Palavra de Deus
«Jesus disse-lhe: “Ânimo, minha filha, tua fé te salvou”» (Mt 9,22)

Escritos do Beato Padre Manna
«O missionário é o homem de fé, por excelência. Ele nasce da fé, por causa 

dela trabalha de boa vontade, sofre e morre. O missionário que não tem essa mo-
tivação é um amador de apostolado, na melhor das hipóteses; será um obstáculo 
para a missão. Sem a fé, o missionário não se compreende não existe, não é o 
verdadeiro missionário de Jesus Cristo». 

Pai nosso... Ave Maria… Glória ao Pai...

10.3. O missionário é homem de oração 

Palavra de Deus
«Tudo o que pedirdes com fé, em oração, vós o recebereis» (Mt 21,22)
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Escritos do Beato Padre Manna
«Jesus nos garantiu, alás nos jurou, que nada será recusado à oração animada 

por uma fé viva. “Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: 
transporta-te daquei para lá, e ela se transportará, e nada vos será impossível”». 

Pai nosso... Ave Maria… Glória ao Pai....

10.4. O missionário ama seus irmãos 

Palavra de Deus
«Nisso reconhecerão todos que sois meus discípulos se tiverdes amor uns pe-

los outros» (Jo 13,35)

Escritos do Beato Padre Manna
«Nunca seremos bons para com os nossos irmãos, se não nos esforçarmos 

para ter boas opiniões sobre eles. Quem habitualmente pensa bem do próximo, 
apoiado em motivos sobrenaturais, não está longe da santidade. Pensando bem 
do irmão, às vezes é possível se equivocar, mas rapidamente se receberá perdão». 

Pai nosso... Ave Maria… Glória ao Pai....

10.5. O missionário é benevolente e simples 

Palavra de Deus
«Buscai, em primeiro lugar, o Reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas 

vos serão acrescentadas» (Mt 6,33)

Escritos do Beato Padre Manna
«Não vos digo nada de novo se vos digo que nas atividades missionárias não 

é a eloqüência e a erudição do missionário que, na maioria das vezes, abre o 
caminho para a fé, mas a sua caridade. O missionário, mesmo sendo erudito, se 
for rude, frio, seco e reservado e se considerar com desprezo os pequenos, não 
conseguirá fazer grandes coisas».

Pai nosso... Ave Maria… Glória ao Pai....

Salve Regina... 
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Assinalamos com alegria o surgimento dos conselhos 
Missionários de Seminaristas (COMISEs) em muitas casas de for-
mação presbiterial pelo Brasil afora: o objetivo desta articulação é 
garantir uma formação missionária aos candidatos ao ministério 
ordenado, através de iniciativas específicas de animalçao e engaja-
mento, de modo que “ não exista um só clérigo em que não arda 
este sagrado fogo de caridade pelo apostolado missionário”.

(Missão e Cooperação Missionária - Orientações para a animação 
missionária da Igreja no Brasil - Estudos da CNBB 108)
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Nossos materiais estão disponíveis no site pom.org.br
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A missionariedade: 
alguns de seus fundamentos





O propósito desta Cartilha é envolver o maior 
número de seminaristas, reitores e formadores na 
reflexão sobre a temática central que norteará o 
Congresso. O Papa Francisco, na Mensagem para o 
Dia Mundial das Missões 2022, coloca em destaque 
a missão ad gentes, que é o tema do IV Congresso. 
Na mesma Mensagem, ele evoca também, no que se 
refere à renovação missionária da Igreja, o grande 
precursor do Concílio Vaticano II, o Beato Paolo 
Manna, cujo aniversário de nascimento - 150 anos 
- celebramos este ano. Por isso, no conteúdo des-
ta Cartilha recorreremos às grandes inspirações, 
contribuições provocações e ideias do Pe. Manna 
que muito podem nos ajudar no processo da con-
versão missionária para termos um coração e uma 
mentalidade mais católico/a, isto é, abertos à 
universalidade. 

Sugerimos que o subsídio seja estudado pelos 
seminaristas (propedêutico, discipulado, configu-
ração, síntese vocacional), diocesanos e religiosos, 
durante o primeiro semestre de 2022, como prepa-
ração efetiva de todos os formandos.

Arquidiocese da
Paraíba comisenacionaloficial

uniao@pom.org.br

pom.org.br


