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Queridas Mães e Madrinhas, Caros Pais e Padrinhos Orantes para os Sacerdotes! 

Levar as pessoas a Jesus... 

 A Mensagem do Papa Francisco para Dia Mundial das Missões 2013, a ser celebrado no 

próximo dia 20 de outubro, é um vigoroso apelo a que cada cristão assuma o compromisso de 

comunicar aos outros a alegria de conhecer Jesus Cristo. Com efeito, “conhecer a Jesus é o melhor 

presente que qualquer pessoa pode receber; tê-lo encontrado foi o melhor que ocorreu em nossas 

vidas, e fazê-lo conhecido com nossa palavra e obras é nossa alegria” (DAp, 29). Assim, levar as 

pessoas a Jesus, ao encontro com Ele, é uma urgência inadiável em todos os recantos do mundo. 

 “O anúncio do Evangelho, escreve o Papa, é um dever que brota do próprio ser discípulo de 

Cristo e um compromisso constante que anima toda a vida da Igreja” (Mensagem, n. 1). Cultivar e 

deixar-se abrasar pelo ardor missionário é sinal de maturidade cristã. Não podemos ficar trancados e 

fechados em nós mesmos;antes, pelo contrário, precisamos anunciar a Palavra de Deus, sobretudo, a 

quem não conhece Jesus. 

 Ninguém se autoexclua dessa tarefa. O Santo Padre convida os bispos, os presbíteros, os 

conselhos presbiterais e pastorais, cada pessoa e grupo responsável na Igreja a porem em relevo a 

dimensão missionária. Muitas vezes, adverte o Papa, os obstáculos à obra evangelizadora encontram-

se dentro da própria comunidade eclesial. De fato, o estado de espírito frio e indiferente de muitos 

batizados insuficientemente evangelizados, a falta de fervor, de alegria, de coragem e de esperança, 

são barreiras a impedir o caminho da evangelização. Nada, porém, nos tire a ousadia e a alegria de 

propor aos outros o encontro vivo com Cristo ressuscitado. 

 Por outro lado, insiste o Papa Francisco, não se pode anunciar Cristo sem a Igreja. Evangelizar 

nunca é um ato isolado, individual, privado, mas sempre eclesial” (ibidem, 3). Portanto, quando 

alguém, no rincão mais remoto, prega o Evangelho, ele perfaz  um ato de Igreja (cf. EN, 60). Isto 

fortalece a missão e faz sentir a cada missionário e evangelizador que nunca está sozinho, mas é parte 

de um único Corpo animado pelo Espírito Santo (cf. ibidem). 

 Convém recordar ainda que “a missionariedade da Igreja, insiste o Papa, não é proselitismo, 

mas testemunho de vida que ilumina o caminho, que traz esperança e amor” (Mensagem, n. 4). Somos 

interpelados, outrossim, a corresponder generosamente à voz do Espírito, segundo o próprio estado 

de vida, bem como a apoiar a vocação missionária “ad gentes” e a ajudar as Igrejas que precisam de 

sacerdotes e de leigos/as para revigorar a comunidade cristã (cf. Mensagem, n. 5). 

 Depende de nós multiplicar os poços para os quais convidar os homens e mulheres sedentos e 

ali fazer com que encontrem Jesus. Sejamos oásis nos desertos da vida de quem anda à procura do 

encontro com Cristo. Ajudemos a fincar raízes do Evangelho onde a Palavra de Deus ainda não 

encontrou terra boa para produzir fruto de salvação. 

 A Mãe de Jesus e nossa nos acompanhe na missão de levar Cristo, como Ela o fez, a cada 

pessoa que encontrarmos pelas estradas da vida. 

 
 
 

Dom Nelson Westrupp, scj 
Bispo Diocesano de Santo André 
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São João Maria Vianney: Rogai por nossos Padres! 
 

----------------------------------------------------------- 
 
1. SAUDAÇÃO INICIAL: 
 
Animadora (A): Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

 Todos (T): Amém! 

 
A – Abri, Senhor os nossos lábios e o nosso coração para bendizer o Vosso santo nome. 
Purificai-nos de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o nosso 
entendimento e inflamai nossa vontade para que possamos rezar digna, atenta e devotamente 
esta Hora Santa na intenção dos Sacerdotes e mereçamos ser atendidas na presença da Vossa 
divina Majestade. Por Cristo, nosso Senhor. 
T - Amém. 
 
A – A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo 
estejam conosco. 
 
T - Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 
 
2. MOTIVAÇÃO 
 
A – Graça e Paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo! 

No dia 14 de abril de 1926, atendendo ao pedido de um grupo de seminaristas, o Papa 
Pio XI instituiu o Dia Mundial de oração e contribuições para a Missão universal da Igreja. Ele 
próprio, numa celebração em Roma, após a homilia, tirou seu solidéo, e, fazendo-o passar 
entre os cardeais e bispos presentes, realizou uma coleta para as Missões. Foi um gesto 
profético do Papa, que hoje repetimos todos os anos no penúltimo domingo de outubro, Dia 
Mundial das Missões.  

Todo o mês de outubro, porém, é dedicado ás missões. Já no dia 1º celebramos a 
Padroeira das Missões e Doutora do Amor, Santa Teresinha do Menino Jesus. Ao lado do 
grande Missionário São Francisco Xavier, que doou toda sua vida em prol das Missões na Índia, 
sem sair do Carmelo, Santa Teresinha tornou-se também Missionária pela sua vida de oração 
pelos pregadores, através de sua vida de entrega e de sacrifício oferecidos pela santificação 
dos sacerdotes e aumento das vocações sacerdotais.  

Lembrando-nos também do grande Santo Francisco de Assis que anunciou Jesus Cristo 
com a vida e com a palavra, cantemos: 

 

1. Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Onde houver ódio e rancor, que 

eu leve a concórdia, que eu leve o amor.  

Refrão: Onde há ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a 

união e tua paz!  

Mães/Pais e Madrinhas/Padrinhos  

Orantes para os Sacerdotes 
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2. Mesmo que haja um só coração, que duvida do bem, do amor e do céu, Quero com firmeza 

anunciar: a Palavra que traz a clareza da Fé.  

3. Onde houver erro, Senhor, que eu leve a verdade, fruto de tua luz. Onde encontrar desespero, 

que eu leve a esperança do teu nome, Jesus!  

4. Onde eu encontrar um irmão, a chorar de tristeza, sem ter voz e nem vez, quero bem no seu 

coração, semear alegria pra florir gratidão!  
 

3. Invocando o Espírito Santo: 
 
A – Sob o olhar destes grandes Missionários: São Paulo, São Francisco Xavier e Santa Teresinha 
do Menino Jesus, rezemos, invocando as Luzes do Espírito Santo a fim de que nos conduza 
neste momento e nos ensine a rezar como convém. 
 
Rezemos juntos a Oração ao Espírito Santo: 
 
Vinde Espírito Santo!  

Enchei os corações dos Vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.  

Enviai o Vosso Espírito, e tudo será criado.  

E renovareis a face da terra.  

   

OREMOS  

Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo,  

fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito  

e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. AMÉM. 

 
4.  Palavra de Deus   
 
A – Ouçamos agora um trecho do Evangelho narrado pelo Evangelista São Mateus (Mt 28, 16-
20). 
 
L. “Os onze discípulos voltaram à Galileia, à montanha que Jesus lhes tinha indicado. Quando o 

viram, prostraram-se; mas alguns tiveram dúvida. Jesus se aproximou deles e disse: “Foi-me dada 

toda a autoridade no céu e na terra. Ide, pois, fazer discípulos entre todas as nações, e batizai-os 

em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-lhes a observar tudo o que vos tenho 

ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos”.    

 
- Façamos um instante de silêncio... 
 
5. Reflexão: 
 
A – Jesus pede aos discípulos e a nós: "Ide, pois, fazer discípulos entre todas as nações".  Nesta 

missão, não estamos sozinhos: "Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos".  



 

 

5 

Não podemos ficar fechados em nós mesmos, em nossa Diocese, em nossa Paróquia, 

em nossa Comunidade. Não devemos ter medo de sair de nós mesmos para exercer nosso 

serviço apostólico noutros lugares. Até porque o mandato missionário de Cristo atinge o 

coração da Igreja (cf. RMi, 61). Assim, o envio missionário é para o mundo inteiro, para todas as 

nações (cf. Mt 28, 19). Cada um de nós, em nossa missão de cada dia, podemos fazer muito pelas 

missões. Um gesto pequenino, como recolher um alfinete do chão por amor, dizia Santa 

Teresinha, pode salvar uma alma. Não é o tamanho que mede a importância daquilo que 

fazemos, mas é o amor com que o fazemos que garante seu valor diante de Deus.  

Queira o Senhor da Messe que o espírito missionário envolva profundamente o coração 

de todos os batizados(as). O Dia Mundial das Missões seja ocasião para recordar na oração 

todos os missionários/as. O exemplo deles/as suscite novas vocações e uma renovada 

consciência missionária em nossa Igreja. Sentimo-nos protagonistas e corresponsáveis pela 

missão da Igreja? O primeiro e mais eficaz contributo, que todos podem oferecer à ação 

missionária, é a oração. Intensifiquemos nossas orações pelas missões. 

 Nossa Senhora, que marcou presença materna na Igreja nascente, nos acompanhe com 

solicitude de Mãe pelas estradas da evangelização. Temos certeza de que Jesus Cristo, 

Missionário por excelência do Pai, nos acompanha na tarefa essencial da Igreja, que é 

evangelizar. Pois, Ele mesmo disse: “Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos” 

(Mt 28, 20). 

 
6. Rezando a Palavra de Deus 
 
A – Agora, passemos a meditar e a rezar alguns pontos da Palavra de Deus que foi 
proclamada.  
 
L1. O amor de Deus para conosco constitui o coração da experiência e do anúncio do 
Evangelho. Quem acolhe o Evangelho no coração e na vida torna-se sua testemunha. Cristo é a 
manifestação, o ícone perfeito do amor e da misericórdia de Deus Pai (cf. 1 Jo 4,9). 
 
A – Rezemos pelos Sacerdotes a Oração que o Senhor Jesus nos ensinou, a fim de que sejam 
perseverantes no anúncio do Evangelho.: Pai Nosso... 
 
A – Evangelizar com Maria. 
 
L2.  Somos convidadas a descobrir em Maria sua alma missionária e apostólica. Mãe do 
Missionário por excelência do Pai, Nossa Senhora veio ao mundo com um desígnio missionário. 
Ao dar-nos o Salvador, ela colaborou diretamente na Obra da Redenção. Consagrou-se 
inteiramente à Pessoa e à obra de seu Filho. A exemplo de Maria, discípula-missionária, sejamos 
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também nós generosos na resposta ao chamado de Deus, consagrando toda a nossa vida a 
serviço da evangelização.  
 
A – Confiemos a Maria, Mãe de Jesus, o Missionário do Pai, todos os que fazem o Evangelho 
acontecer na vida das pessoas e na sociedade, especialmente nossos queridos Padres:  Ave 
Maria... 
 
A -  O fruto de nosso trabalho está nas mãos de Deus. 
 
L3 – À medida em que vamos avançando no terceiro milênio, deveria crescer em nós o ardor 
missionário e a vontade evangelizadora de tornar Cristo mais conhecido, acolhido, amado e 
seguido. 
 Por mais árduo que seja o desafio, jamais estaremos sozinhos na missão. Jesus garante 
que estará conosco todos os dias, até o fim do mundo (cf. Mt 28, 20). 
 
A – Rezemos para que as pessoas que se dedicam ao anúncio do Evangelho sejam 
testemunhas vivas do Seu amor e de Seu Reino e não desanimem diante das dificuldades e 
desafios. 
 
T. Senhor, escutai a nossa prece! 
 
A -  Evangelizando na vivência do amor. 
 
L4.  Somos “missionários” muito mais por aquilo que somos e testemunhamos, pelo amor 
que temos a Deus e aos irmãos e irmãs, do que por aquilo que fazemos. Conta muito mais 
“como” evangelizamos do que “onde” evangelizamos. Seguindo este espírito, podemos 
repetir com Santa Teresinha: “Queria percorrer a terra para pregar o Teu Nome e implantar a Tua 
gloriosa Cruz sobre o solo infiel... Gostaria de ser missionária não por alguns anos, mas desde o 
princípio da criação até à consumação dos tempos. Mas, sobretudo, ó meu Amado Salvador, 
quereria derramar o meu sangue por Ti até à última gota” (Manuscritos Autobiográficos, de setembro de 1896). 

 
A – Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face! 
 
T. Rogai por nós e ajudai-nos a viver o amor. Derramei, Santa Teresinha, uma chuva de rosas 
sobre os nossos Sacerdotes. 
 

6. Preces Comunitárias  
 
A. Irmãos caríssimos, edificados sobre o fundamento dos Apóstolos, roguemos a Deus Pai 
todo-poderoso em favor de seu povo e de seus filhos prediletos, os Sacerdotes, rezando: 
 
T.: Senhor Jesus, fazei de nós discípulos missionários. 
 
L1: Vós quisestes, ó Pai, que o vosso Filho, ressuscitado dos mortos, aparecesse em primeiro 
lugar aos Apóstolos; fazei de vossos Sacerdotes testemunhas do vosso Filho até os confins da 
terra.   
T.: Senhor, fazei de nós discípulos missionários de Jesus Cristo. 
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L2: Vós que enviastes vosso Filho ao mundo para evangelizar os pobres; fazei que o Evangelho 
seja pregado a toda criatura e que, em nossas comunidades, saibamos ser mais acolhedores 
com as pessoas que chegam ou que retornam à Igreja. 
T.: Senhor, fazei de nós discípulos missionários de Jesus Cristo.  
 
L3: Vós que enviastes vosso Filho para semear a Palavra do Reino, concedei aos vossos 
Sacerdotes colher na alegria os frutos da Palavra semeada com seu trabalho e doação. 
T.: Senhor, fazei de nós discípulos missionários de Jesus Cristo.   
 
L4: Vós que enviastes vosso Filho como Bom Pastor das ovelhas, acolhei com vosso amor 
misericordioso os que se afastaram de Igreja, para que encontrem o caminho de volta. 
T.: Senhor, fazei de nós discípulos missionários de Jesus Cristo. 
 
L5 – Vós acolhestes, ó Pai, o sacrifício de vosso Filho na cruz, amparai e santificai os vossos 
Sacerdotes mediante os sofrimentos e sacrifícios, transformando suas lidas diárias em anúncio 
do Evangelho.   
T.: Senhor, fazei de nós discípulos missionários de Jesus Cristo. 
 
L6 – Por toda a nossa Diocese, Clero e Povo de Deus, para que fascinados por Jesus Cristo, 
abracemos os desafios pastorais com o Evangelho da vida no coração.  
T.: Senhor, fazei de nós discípulos missionários de Jesus Cristo. 
 
L7 – Vós que glorificastes vosso Filho à vossa direita nos céus, recebei no reino da felicidade 
eterna os nossos Sacerdotes, Diáconos e Missionários falecidos. 
T.: Senhor, fazei de nós discípulas missionárias. 
 
7.  Oração do Brasil na Missão Continental 
 
A - Rezemos juntos a Oração do Brasil na Missão Continental 
 
Senhor, Deus da vida e do amor, enviastes o vosso Filho para nos libertar das forças da morte e 

conduzir-nos no caminho da esperança. 

Movei-nos pelo dom do vosso Espírito! 

Fazei-nos discípulos, comprometidos com o anúncio do Evangelho em nossa Pátria, em comunhão 

com a Missão Continental. 

Fazei-nos missionários, caminhando ao encontro de nossos irmãos e irmãs, acolhendo a todos, 

sobretudo os jovens, os afastados, os pobres, os excluídos. 

Virgem Mãe Aparecida, intercedei junto ao vosso Filho, para que sejamos fiéis ao nosso 

compromisso de discípulos missionários. Amém! 

 

A – Pai-Nosso... Ave-Maria... Glória ao Pai... 
 
8. Oração de Santa Teresinha do Menino Jesus  
 
A - Rezemos juntos pensando no Padre de nossa Paróquia: 
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“Ó Jesus, Sumo e eterno Sacerdote, conservai este vosso sacerdote sob a proteção de 
vosso Coração amabilíssimo, onde nada de mal pode acontecer. Conservai ilibadas as suas 
mãos ungidas que tocam todos os dias o vosso Corpo Santíssimo.  

Conservai puro e desapegado dos bens da terra o seu coração, que foi selado pelo 
caráter sublime de vosso glorioso sacerdócio.  
Fazei-o crescer no amor e fidelidade para convosco e preservai-o do contágio do mundo.  

Dai-lhe também, juntamente com o poder que tem de mudar o pão e o vinho em vosso 
Corpo e Sangue, o poder de mudar os corações dos seres humanos. Abençoai os seus 
trabalhos, com abundantes frutos e concedei-lhe um dia a coroa da Vida Eterna. Amém”. 

 
9. Cântico do Magnificat  
 
A – Louvemos a Mãe de Deus, rezando o Cântico do Magnificat: 
 
Lado A: A minh‘alma engrandece o Senhor 
e se alegrou o meu espírito em Deus meu Salvador, 
pois ele viu a pequenez  de sua serva; 
desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. 
 
Lado B: O Poderoso fez em mim maravilhas 
e santo é o seu nome! 
Seu amor, de geração em geração, 
chega a todos  que o respeitam. 
 
Lado A: Demonstrou o poder de seu braço, 
dispersou os orgulhosos. 
Derrubou os poderosos de seus tronos 
e os humildes exaltou. 
 
Lado B: De bens saciou os famintos 
e despediu, sem nada, os ricos. 
Acolheu Israel, seu servidor, 
fiel ao seu amor, 
como havia prometido aos nossos pais, 
em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. 
 
Lado A: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, 
Lado B: como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
 
10. Canto Final:  IMACULADA   

 

1. Imaculada, Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus. Imaculada, Maria do povo, Mãe dos 

aflitos que estão junto à cruz! 

2. Um coração que era “sim” para a vida, um coração que era “sim” para o irmão, um coração que 

era “sim” para Deus: Reino de Deus renovando este chão. 
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3. Olhos abertos pra sede do povo, passo bem firme que o medo desterra, mãos estendidas que os 

tronos renegam; Reino de Deus que renova esta terra. 

4. Faça-se, ó Pai, vossa plena vontade, que os nossos passos se tornem memória do amor fiel que 

Maria gerou; Reino de Deus atuando na História. 

 
11. Bênção Final 
 
A – O Senhor nos abençoe e nos guarde. 
T – Amém. 
A – Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós. 
T – Amém. 
A – Volva para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. 
T – Amém. 
A – O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. 
T – Amém. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oração do 7º Plano Diocesano de Pastoral 

Senhor nosso Deus e Pai, rico em misericórdia e bondade,  

que nos quisestes peregrinos na fé na mesma família diocesana,  

concedei que sejamos perseverantes e fiéis na execução do 7º Plano Diocesano de Pastoral. 

Fascinados por Jesus Cristo e com a força do Espírito Santo, 

ajudai-nos, ó Pai, a assumir as urgências da ação evangelizadora com ardor missionário e amor 

eclesial.  

Assim, alimentados à Mesa da Palavra e da Eucaristia,  

amparados por Nossa Senhora do Carmo e por Santo André,  

seremos testemunhas do Evangelho e servidores da vida plena para todos. Amém.   

Dom Nelson Westrupp, scj 

Bispo Diocesano de Santo André 

 
                                                                                                                           (Dom Nelson Westrupp, scj) 
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TRÊS SACEDOTES E OITO SEMINARISTAS DE NOSSA DIOCESE ESTIVERAM PRESENTES NESTA BELA 

EXPERIÊNCIA MISSIONÁRIA NA AMAZÔNIA, ENCONTRE-OS NA FOTO. 

Experiência Missionária: uma Escola!  

Dom Esmeraldo Farias 
Arcebispo de Porto Velho (RO) 

De 28 de dezembro de 2012 a 21 de janeiro deste ano (2013), aconteceu na Área Missionária Alto 

Rio Madeira, a primeira experiência missionária com seminaristas na Arquidiocese de Porto Velho. 

O Setor II que tem a sede em União Bandeirante e é formado por 22 comunidades nos acolheu 

com muita alegria e abertura de coração. Agradecemos muito a Deus pela oportunidade que nos 

concedeu, pois temos consciência de que experiência missionária com seminaristas é parte 

integrante do processo formativo e sabemos de sua importância e significado para a formação de 

missionários presbíteros. 

A Arquidiocese de Porto Velho (RO), como todo o Estado de Rondônia, tem uma característica 

especial pela presença de migrantes que, a partir dos anos setenta, fizeram crescer o número de 

habitantes no Estado e formam a maioria da população; sendo também o Estado com maior 

percentual de evangélicos no Brasil. 

No território da Arquidiocese, com a extensão de 86.000 km²., está a Área Missionária, situada ao 

longo da BR que liga Porto Velho a Rio Branco (AC), fazendo divisa com o Estado do Acre, com a 

Bolívia e com o Estado do Amazonas no qual dá assistência a dois setores com 15 comunidades, 

dos cinco que formam a área missionária . De uma ponta a outra da Área missionária, são mais de 

250 kms. Essa Área inclui também a Paróquia S. João Bosco em Porto Velho, com três 

comunidades e é atendida pelos Padres enviados pela Arquidiocese de Niterói (João Batista, 

Miguel e Genecy). Também fazem parte da equipe quatro religiosas Ursulinas. Nos últimos anos, a 

Arquidiocese de Niterói tem enviado também seminaristas que, tendo concluído a etapa da 

http://www.cnbb.org.br/site/articulistas/dom-esmeraldo-barreto-de-farias/11263-experiencia-missionaria-uma-escola


 

 

11 

Filosofia, vivenciam o Ano Pastoral na referida área missionária. Para 2013, já chegaram quatro 

seminaristas. 

A partir de 03 de dezembro de 1999, famílias provenientes do centro sul do Estado de Rondônia 

foram ocupando a área que logo foi chamada União Bandeirantes e que tem como Padroeira 

Nossa Senhora dos Migrantes. São pessoas, famílias e comunidades que se caracterizam por uma 

forte resistência, fundada na fé, em favor da preservação do meio ambiente e da distribuição da 

terra. A grande maioria de católicos veio da Diocese de Ji-Paraná com experiência de trabalho na 

vida da comunidade eclesial. Isto foi e continua sendo muito importante para o trabalho de 

evangelização. A sede tem atualmente 1.800 famílias e as demais comunidades mais de mil. 

Participaram da Experiência missionária 50 seminaristas, 10 Padres, 04 religiosas e uma leiga, 

provenientes de vários Estados. De Porto Velho, participaram doze seminaristas, 02 religiosas, 04 

padres. Os primeiros quatro dias foram dedicados à escuta das motivações e expectativas dos 

missionários; à apresentação da realidade sócio-eclesial por parte de animadores do setor União 

Bandeirantes; ao estudo bíblico-teológico da missão, com destaque para o significado da visita no 

processo de escuta e contemplação da ação do Espírito de Deus na vida das pessoas, famílias e 

comunidades; bem como ao aprofundamento da experiência missionária, como experiência 

espiritual pessoal e comunitária e ao treinamento do processo de visitação. 

Na manhã de espiritualidade ao início e ao final, guiados pela carta aos Efésios que enfatiza a 

centralidade de Jesus Cristo na missão e o apostolado como dom de Deus para proclamar o 

Mistério revelado, isto é, a misericórdia de Deus para com os que se encontram longe a fim de que 

também participem do Corpo de Cristo, a Igreja, aprofundamos o sentido da Missão como fonte e 

não com desgaste. Vimos como a Missão marca e determina nossa vida: nosso ser, sentir e servir. 

No exercício do ministério apostólico, o Paulo encontra luzes para a Missão, descobrindo pessoas 

que, abraçando o caminho do seguimento a Jesus Cristo, assumem a missão formando e 

dinamizando comunidades. O Missionário Paulo está mais convencido do que nunca de que a 

graça de Deus é oferecida aos pagãos e se dedica a esse povo para que seja Povo de Deus! 

A manhã do dia 1º de janeiro foi dedicada a uma pequena visita para que, de casa em casa, cada 

equipe de missionários pudesse desejar um Feliz Ano Novo! Que alegria para os missionários e 

para as famílias que abriam suas portas acolhendo o abraço e a bênção no primeiro dia de 2013! 

Pela tarde, sabendo que a partir do dia seguinte já iríamos iniciar o processo de visitação na área 

urbana de União Bandeirantes e nas “linhas” (comunidades do interior), propusemos aos 

missionários a elaboração de pontos fundamentais que deveriam orientar a vivência comunitária e 

pessoal. Assumindo pessoal e coletivamente, estavam dando um importante passo para que o 

espírito missionário aqui vivenciado e aprofundado, seja cultivado, estenda suas raízes durante o 

ano e produza os frutos de Deus onde forem designados para servir. Os pontos mais destacados 

foram: 
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a) No encontro com as pessoas, famílias, grupos e comunidades com sua história, suas 

dificuldades e alegrias, o missionário é chamado a descobrir a presença de Jesus Cristo 

que lhe fala, questiona e o ilumina; 

b) A vivência das dimensões da formação na experiência missionária, de modo inter-

relacionado, coloca o missionário diante de sinais de Deus e também de dificuldades e 

obstáculos que precisam ser superados, com a graça de Deus; 

c) A missão é dom de Deus e também mandato que o missionário precisa acolher de 

todo coração como uma bênção para a sua vida e para a vida da Igreja. Por isso, ele 

aprende a se preparar para que o ministério que lhe será conferido esteja a serviço da 

missão e não o contrário; 

d) A missão traz questionamentos e luzes para a vida do missionário e indica o 

caminho de conversão a fim de que seja servo a serviço do Reino de Deus; 

e) A experiência missionária é também um modo de verificar a corresponsabilidade do 

missionário, sua maturidade dentro do processo formativo, contribui para o 

discernimento da vocação, bem como para alargar e firmar a compreensão do ministério 

do presbítero diocesano.  

f)    A experiência missionária é e precisa ser assumida como parte integrante do processo 

formativo; 

g)    A experiência missionária é uma experiência espiritual realizada pessoal e 

comunitariamente que abre o coração do missionário para a missão que vai além do que 

acontece em sua diocese. 

Desse modo, do dia 02 a 15 de janeiro, estivemos mergulhados no processo de visitação no núcleo 

urbano União Bandeirantes  e nas “linhas”, com a tarefa de não deixar de fora nenhuma casa das 

22 comunidades, mesmo aquela mais distante. Cada equipe formada por quatro missionários e 

tendo o acompanhamento de um Padre se incumbiu de visitar as famílias de três comunidades. Na 

sede do setor, ficaram quatro equipes, em razão de ali habitarem 1.800 famílias. Eu tive a 

felicidade de estar em todas as comunidades e participar de todo o processo. 

O que eu pude ver, escutar e sentir? 

a) Famílias migrantes lutando muito para a sua sobrevivência, desde 3 de dezembro de 1999, 

quando as primeiras chegaram nesse setor, na esperança de que a terra onde já vivem trabalham 

seja regularizada em benefício delas. Na Área missionária, bem como em Rondônia, se encontram 

pessoas de quase todos os Estados do Brasil. 

b) Povo que sofre quando necessita de tratamento para a saúde, pois o núcleo urbano União 

Bandeirantes tem a presença do médico somente durante 3 finais de semana ao mês. Fora desses 

dias, e para serviços especializados há necessidade de se deslocar para Porto Velho percorrendo 

170 kms, dos quais 60 são em estrada de chão com muita lama no tempo da chuva (janeiro a 

maio). 
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c)    Uma maioria evangélica no núcleo urbano central e nas comunidades das “linhas”;   

d)    Missionários disponíveis para ir ao encontro das pessoas, famílias e comunidades sem 

colocarem imposições e sem oferecerem resistência; 

e)    Missionários despojados e abertos para andarem em ruas, estradas e caminhos em meio à 

chuva, à lama ou ao sol; 

f)    Missionários alegres e entusiasmados testemunhando o chamado para o seguimento a Jesus 

Cristo missionário; 

g)    Missionários que acolhem a história de vida das pessoas e se perguntam o que Deus lhes quer 

dizer; 

h)    Missionários participando de modo ativo, consciente e criativo dos momentos celebrativos: 

eucaristia, liturgia das horas, momentos penitenciais, recitação do terço... 

i)    Missionários que vislumbram viver o ministério presbiteral a partir da missão e em vista da 

missão que Deus lhe concederá através do seu bispo Diocesano; 

j)    Missionários respeitosos do processo da experiência missionária também quando 

apresentaram propostas e escutaram as ponderações da equipe de coordenação geral; 

k)    Famílias com o coração muito agradecido a Deus pela oportunidade de terem acolhido, 

durante vários dias, um ou mais missionários em sua casa tanto no interior quanto no núcleo 

urbano;  

l)    Pessoas e famílias que se prontificaram a acompanhar os missionários nas visitas de casa em 

casa e na ida à comunidade vizinha, oferecendo o seu tempo, o seu transporte, a moto, e, quando 

havia, o carro;  

m)    Animadores (as) de comunidades proclamarem: “A experiência missionária foi para nós uma 

porta que se abriu, pois estávamos meio desanimados. Alguns de nós nem estávamos 

participando da vida da comunidade. Pedimos a Deus a força para que essa porta não se feche”. 

“A experiência missionária está sendo para nós uma luz que nos faz ver que não podemos ficar 

pensando somente em nós mesmos, em nossa comunidade; mas precisamos estar abertos para ir 

ao encontro das famílias e de outras comunidades”. “A presença dos missionários em nossa 

comunidade e em nossa casa devolveu para nós a alegria de viver, de poder sorrir e de sentir que 

Deus nos acompanha sempre, também em meio aos sofrimentos”. “A visita missionária foi uma 

escola para reforçar o nosso caminho a cada dia, saber respeitar mais a comunidade e viver em 

harmonia na família. Foi um presente de Deus”.   “A visita missionária foi uma sementinha que os 

missionários semearam e nós não podemos deixar morrer; precisamos cuidar dela para germinar, 

crescer e multiplicar”; 

n)    Famílias que tomaram a decisão de iniciar a comunidade, como por exemplo na linha Abacaxi 

e na linha 6. 

o)    Grande sede de Deus, pois, em meio à luta pela permanência na terra e pela sobrevivência, 

sempre sentiram a necessidade da luz de Deus em sua vida, e continuam dando muita importância 

à Palavra de Deus. 

p)    Dificuldade para encontrar e reunir uma maior número de jovens; talvez por ser período de 

férias e estarem visitando familiares em outros municípios de Rondônia, de onde são 

provenientes. 
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A experiência missionária em Porto Velho quer ser uma porta aberta no fortalecimento do espírito 

missionário, convencidos da necessidade de assumirmos “uma pastoral decididamente 

missionária” (DAp. 370) que possa penetrar no processo formativo inicial e permanente dos 

presbíteros e ser assumido como urgência e prioridade no processo de evangelização. 

Certamente, a experiência missionária carece de muito aperfeiçoamento. Acolhemos  as sugestões 

apontadas pelos missionários, estamos abertos para as ponderações que vierem de outros irmãos 

e irmãs e esperamos deixar que a missão possa determinar nosso saber, nosso modo de ser e de 

servir. 

A Igreja Particular de Porto Velho agradece às Dioceses de Bacabal, Mossoró, São Mateus, Goiás, 

Nova Iguaçu, Taubaté, Santo André, Guarulhos, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu e às Arquidioceses de 

Natal, Feira de Santana, Palmas, Niterói e Porto Alegre o envio dos missionários que muito nos 

ajudaram. A semente da missão vai se espalhando por todo o nosso país, assim como vai se 

firmando o compromisso de contribuir com o trabalho de evangelização na Amazônia. Podemos 

dizer que se abre a porta de muitos corações para a Amazônia e a porta da Amazônia se abre para 

o Brasil. Porto Velho se sentirá muito honrada se contribuir para que, a partir dessa pequena 

experiência, o dinamismo missionário se fortaleça na vida dos futuros presbíteros e vários 

missionários possam ser enviados também para outras Igrejas Particulares da Amazônia. 

Neste sentido, algumas dioceses já estão organizando o envio de seminaristas para cursarem um 

ou dois anos da etapa da teologia junto com os seminaristas de Porto Velho, dando oportunidade 

para uma melhor inserção na realidade da Amazônia. A Arquidiocese de Natal é pioneira neste 

sentido. O seminarista enviado continuará pertencendo à sua diocese de origem. Depois de 

ordenado presbítero, se a diocese deseja enviá-lo como missionário para alguma região da 

Amazônia, é o gesto de uma Igreja solidária para com uma outra Igreja! Vejo isto como um sinal de 

Deus! 

A graça e a paz de Jesus Missionário sempre nos acompanhe. Meu grande abraço. D. Esmeraldo 

Farias. 

--------------------- 
  

Sugestões de gestos concretos para o Mês Missionário: 
 
 Falar sobre o ser missionário entre seus amigos e vizinhos; 

 Adotar um missionário para rezar durante este mês; 

 Participar de eventos missionários em sua Paróquia; 

 Promover atividades e festinhas para ajudar as missões. 

 Enfeitar sua casa com algum símbolo missionário durante este mês. 

 


