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Apresentação

Isaías escreve: “Ouvi a voz do Senhor que dizia: «Quem 
enviarei»? Eu respondi: «Eis-me aqui, envia-me». O Senhor 
disse: «Vai»! (Is 6,8-9).

Nos versículos precedentes, Isaías encontra toda a espécie 
de desculpas para dizer a Deus que não está qualificado para 
fazer o trabalho. Mas, no reino de Deus, um chamamento é 
sempre mais forte que a competência. O que conta, não é nem a 
experiência nem a perícia, mas a disponibilidade e a capacidade, 
para aprender. Se estamos prontos a agir quando Deus chama, 
então Ele nos levará até lugares e espaços inconcebíveis, para 
realizar o impossível.

Abraão, Jacob, José, Ester, Moisés, Samuel, David, Isaías, Maria… 
Todos têm um ponto em comum, todos disseram: «Eis-me 
aqui». Não é um pouco irónico, às vezes, perder tanto tempo e 
tanta energia a imaginar como ir até onde Deus quer que vamos, 
quando é suficiente dizer: «Eis-me aqui»?

Deixemos que seja Deus a guiar-nos onde Ele nos quer levar. A 
nós pede-nos, simplesmente, que estejamos disponíveis. Como 
um médico, um agente da autoridade, um bombeiro é chamado 
de urgência, também nós somos chamados a reagir quando 
Deus nos procura, nos chama. Por vezes é um simples incentivo 
a servir aquele que está próximo de nós, o familiar, o vizinho, 
o amigo. Outras vezes chama-nos a ir mais longe, a percorrer 
metade do globo. Mas tudo, tudo começa pela oração com 
estas duas palavrinhas: «Eis-me aqui». Foi o que Isaías disse 
depois dos seus lábios serem purificados; foi o que Maria disse 
ao Anjo no diálogo da anunciação. É o que Deus quer que tu 
digas também hoje: Eis-me aqui. Envia-me!

“Eis-me aqui, envia-me”
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O Guião Missionário 2020/2021 que tens nas tuas mãos, quer 
ser uma companhia na reflexão e na oração para responder 
com alegria e coragem às múltiplas questões que a Missão 
nos coloca. Como testemunhar a alegria do evangelho num 
contexto onde a fé cristã parece estar agarrada a um passado já 
vivido? Como tornar-nos presentes aos homens e mulheres que 
vivem no nosso mundo, no nosso país, na nossa comunidade, 
na nossa casa, para os conduzir a Cristo? Com renovada alegria 
e entusiasmo, o Guião Missionário quer ajudar todos, mas em 
particular os jovens, apesar das suas fragilidades e resistências, 
a abrirem-se ao chamamento de Deus e a responder sem medo: 
«Eis-me aqui, envia-me»!
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Finalidade deste Guião

 ...mês de outubro através de reflexões, momentos 
de oração e celebrações, de modo a torná-lo um mês 
especialmente dedicado à Missão. E, a partir deste mês, que 
esta dinâmica, se possa estender ao longo de todo o ano. 

Oferecer material de reflexão, oração e ação para o encontro 
semanal do grupo, movimento ou comunidade – escolher o 
dia e a hora mais conveniente. É de toda a vantagem que a 
reflexão realizada, e o compromisso assumido pelo grupo, 
sejam partilhados com a comunidade paroquial, no âmbito da 
Eucaristia dominical.

Orientar as comunidades para a participação ativa na Vigília 
Missionária e na celebração do Dia Missionário Mundial.

Aprofundar o espírito e a prática da oração paroquial, 
comunitária, familiar e pessoal – com preocupações universais 
– nomeadamente através das «preces diárias».

Sensibilizar as comunidades eclesiais, no sentido de 
despertarem vocações consagradas e laicais para o serviço 
missionário universal.

Criar uma consciência viva de solidariedade, comunhão e 
cooperação entre as Igrejas, através de propostas de estilos de 
vida simples, seguindo critérios de sobriedade alegre e fraterna 
partilha de bens.

Motivar o conhecimento da realidade missionária, de modo a 
descobrir o entusiasmo e vitalidade das jovens Igrejas, assim 
como os valores das outras culturas.

Dinamizar...1
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Propor atitudes e gestos que levem a um maior espírito 
de abertura, diálogo, colaboração e compreensão entre as 
pessoas, grupos e comunidades.

Favorecer um maior conhecimento, colaboração, entreajuda 
e partilha entre os cristãos, comunidades, associações 
missionárias laicais, instituições missionárias diocesanas e 
institutos missionários.

Promover, na Igreja e na sociedade, em geral, a participação 
ativa em ações e campanhas que visem a dignidade de todas 
as pessoas, a solidariedade para com os mais pobres, excluídos 
e injustiçados, e a proposta de causas a favor da justiça e da 
paz entre pessoas, grupos e nações.
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FOTO: Marlene Monteiro_Voluntariado Passionista
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Mensagem de Sua Santidade Papa Francisco 
para o Dia Mundial das Missões 2020
[18 de outubro de 2020]

Queridos irmãos e irmãs,

 1.Desejo manifestar a minha gratidão a Deus pelo 
empenho com que, em outubro passado, foi vivido o Mês 
Missionário Extraordinário em toda a Igreja. Estou convencido 
de que isso contribuiu para estimular a conversão missionária 
em muitas comunidades pelo caminho indicado no tema 
«Batizados e enviados: a Igreja de Cristo em missão no 
mundo».

 2.Neste ano, marcado pelas tribulações e desafios 
causados pela pandemia do covid-19, este caminho missionário 
de toda a Igreja continua à luz da palavra que encontramos 
na narração da vocação do profeta Isaías: «Eis-me aqui, envia-
me» (Is 6, 8). É a resposta, sempre nova, à pergunta do Senhor: 
«Quem enviarei?» (Ibid.). Esta chamada provém do coração 

«Eis-me aqui, envia-me»
 (Is 6, 8)
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de Deus, da sua misericórdia, que interpela quer a Igreja 
quer a humanidade na crise mundial atual. «À semelhança 
dos discípulos do Evangelho, fomos surpreendidos por uma 
tempestade inesperada e furibunda. Demo-nos conta de estar 
no mesmo barco, todos frágeis e desorientados mas, ao mesmo 
tempo, importantes e necessários: todos chamados a remar 
juntos, todos carecidos de mútuo encorajamento. E, neste 
barco, estamos todos. Tal como os discípulos que, falando a 
uma só voz, dizem angustiados “vamos perecer” (cf. Mc 4, 38), 
assim também nós, nos apercebemos de que não podemos 
continuar a estrada cada qual por conta própria, mas só o 
conseguiremos juntos» (Francisco, Meditação na Praça de São 
Pedro, 27/03/2020). Estamos verdadeiramente assustados, 
desorientados e temerosos. O sofrimento e a morte fazem-
nos experimentar a nossa fragilidade humana; mas, ao 
mesmo tempo, todos nos reconhecemos participantes dum 
forte desejo de vida e de libertação do mal. Neste contexto, 
a chamada à missão, o convite a sair de si mesmo por amor 
de Deus e do próximo aparece como oportunidade de partilha, 
serviço, intercessão. A missão que Deus confia a cada um 
faz passar do «eu» medroso e fechado ao «eu» resoluto e 
renovado pelo dom de si.

 3.No sacrifício da cruz, onde se realiza a missão de 
Jesus (cf. Jo 19, 28-30), Deus revela que o seu amor é por todos 
e cada um (cf. Jo 19, 26-27). E pede-nos a nossa disponibilidade 
pessoal para ser enviados, porque Ele é Amor em perene 
movimento de missão, sempre em saída de Si mesmo para 
dar vida. Por amor aos homens, Deus Pai enviou o Filho Jesus 
(cf. Jo 3, 16). Jesus é o Missionário do Pai: a sua Pessoa e a sua 
obra são, inteiramente, obediência à vontade do Pai (cf. Jo 4, 
34; 6, 38; 8, 12-30; Heb 10, 5-10). Por sua vez, Jesus – crucificado 
e ressuscitado por nós –, no seu movimento de amor atrai-
nos com o seu próprio Espírito, que anima a Igreja, torna-nos 
discípulos de Cristo e envia-nos em missão ao mundo e às 
nações.

 4.«A missão, a “Igreja em saída” não é um programa, 
um intuito concretizável por um esforço de vontade. É Cristo 
que faz sair a Igreja de si mesma. Na missão de anunciar o 
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Evangelho, moves-te porque o Espírito te impele e conduz 
(Francisco,  Sem Ele nada podemos fazer, 2019, 16-17). Deus é 
sempre o primeiro a amar-nos e, com este amor, vem ao nosso 
encontro e chama-nos. A nossa vocação pessoal provém do 
facto de sermos filhos e filhas de Deus na Igreja, sua família, 
irmãos e irmãs naquela caridade que Jesus nos testemunhou. 
Mas, todos têm uma dignidade humana fundada na vocação 
divina a ser filhos de Deus, a tornar-se, no sacramento do 
Batismo e na liberdade da fé, aquilo que são desde sempre no 
coração de Deus.

 5.Já o facto de ter recebido gratuitamente a vida 
constitui um convite implícito para entrar na dinâmica do dom 
de si mesmo: uma semente que, nos batizados, ganhará forma 
madura como resposta de amor no matrimónio e na virgindade 
pelo Reino de Deus. A vida humana nasce do amor de Deus, 
cresce no amor e tende para o amor. Ninguém está excluído 
do amor de Deus e, no santo sacrifício de seu Filho Jesus na 
cruz, Deus venceu o pecado e a morte (cf. Rom 8, 31-39). Para 
Deus, o mal – incluindo o próprio pecado – torna-se um desafio 
para amar, e amar cada vez mais (cf. Mt 5, 38-48; Lc 23, 33-34). 
Por isso, no Mistério Pascal, a misericórdia divina cura a ferida 
primordial da humanidade e derrama-se sobre o universo 
inteiro. A Igreja, sacramento universal do amor de Deus pelo 
mundo, prolonga na história a missão de Jesus e envia-nos por 
toda a parte para que, através do nosso testemunho da fé e 
do anúncio do Evangelho, Deus continue a manifestar o seu 
amor e possa tocar e transformar corações, mentes, corpos, 
sociedades e culturas em todo o tempo e lugar.

 6.A missão é resposta, livre e consciente, à chamada de 
Deus. Mas esta chamada só a podemos sentir, quando vivemos 
numa relação pessoal de amor com Jesus vivo na sua Igreja. 
Perguntemo-nos: estamos prontos a acolher a presença do 
Espírito Santo na nossa vida, a ouvir a chamada à missão quer 
no caminho do matrimónio, quer no da virgindade consagrada 
ou do sacerdócio ordenado e, em todo o caso, na vida comum 
de todos os dias? Estamos dispostos a ser enviados para 
qualquer lugar a fim de testemunhar a nossa fé em Deus Pai 
misericordioso, proclamar o Evangelho da salvação de Jesus 
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Cristo, partilhar a vida divina do Espírito Santo edificando 
a Igreja? Como Maria, a Mãe de Jesus, estamos prontos a 
permanecer sem reservas ao serviço da vontade de Deus 
(cf. Lc 1, 38)? Esta disponibilidade interior é muito importante 
para se conseguir responder a Deus: Eis-me aqui, Senhor, 
envia-me (cf. Is 6, 8). E isto respondido não em abstrato, mas 
no hoje da Igreja e da história.

 7.A compreensão daquilo que Deus nos está a dizer 
nestes tempos de pandemia torna-se um desafio também 
para a missão da Igreja. Desafia-nos a doença, a tribulação, o 
medo, o isolamento. Interpela-nos a pobreza de quem morre 
sozinho, de quem está abandonado a si mesmo, de quem 
perde o emprego e o salário, de quem não tem abrigo e comida. 
Obrigados à distância física e a permanecer em casa, somos 
convidados a redescobrir que precisamos das relações sociais e 
também da relação comunitária com Deus. Longe de aumentar 
a desconfiança e a indiferença, esta condição deveria tornar-
nos mais atentos à nossa maneira de nos relacionarmos com 
os outros. E a oração, na qual Deus toca e move o nosso 
coração, abre-nos às carências de amor, dignidade e liberdade 
dos nossos irmãos, bem como ao cuidado por toda a criação. A 
impossibilidade de nos reunirmos como Igreja para celebrar a 
Eucaristia fez-nos partilhar a condição de muitas comunidades 
cristãs que não podem celebrar a Missa todos os domingos. 
Neste contexto, é-nos dirigida novamente a pergunta de 
Deus – «quem enviarei?» – e aguarda, de nós, uma resposta 
generosa e convicta: «Eis-me aqui, envia-me» (Is 6, 8). Deus 
continua a procurar pessoas para enviar ao mundo e às nações, 
a fim de testemunhar o seu amor, a sua salvação do pecado e 
da morte, a sua libertação do mal (cf. Mt 9, 35-38; Lc 10, 1-11).
 
 
 8.Celebrar o Dia Mundial das Missões significa também 
reiterar que a oração, a reflexão e a ajuda material das vossas 
ofertas são oportunidades para participar ativamente na 
missão de Jesus na sua Igreja. A caridade manifestada nas 
coletas das celebrações litúrgicas do terceiro domingo de 
outubro tem por objetivo sustentar o trabalho missionário, 
realizado em meu nome pelas Obras Missionárias Pontifícias, 
que acodem às necessidades espirituais e materiais dos povos 
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e das Igrejas de todo o mundo para a salvação de todos.
 
 
 9.A Santíssima Virgem Maria, Estrela da Evangelização 
e Consoladora dos Aflitos, discípula missionária do seu Filho 
Jesus, continue a amparar-nos e a interceder por nós.

 
Roma, em São João de Latrão, na Solenidade de Pentecostes, 

31 de maio de 2020.
Francisco

FOTO: DR
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D. Armando Domingues

Acabei de assumir a Comissão Episcopal da Missão e Nova 
Evangelização e as primeiras palavras são para este Guião 
Missionário. Faço-o por esta ocasião de comunhão e oração e 
com profunda gratidão a Deus por tantas provas do Seu amor 
para comigo, da família às comunidades cristãs, dos sacerdotes e 
bispos que conheci aos muitos leigos santos com quem trabalhei 
e cresci e, agora, por este belo e vasto campo da Missão e Nova 
Evangelização. Caminharemos juntos! Todos na mesma barca 
com Cristo ao leme, uma só equipa neste setor da Missão, 
da Nova Evangelização, com os diálogos ecuménico e Inter-
religioso. A todos saúdo bem como a quem trabalha na Fundação 
Fé e Cooperação. Ao Senhor podemos todos dizer como Isaías: 
“Eis-me aqui, envia-me” (Is 6,8).

Estes tempos de pandemia são um estímulo, um kairós a colher 
de espírito aberto. As provações e crises que sentimos já cá 
estavam antes e a pandemia foi apenas um acelerador que 
deixa tudo mais “às claras”. Se fomos privados de tantos dos 
nossos hábitos e Deus nos silenciou, é porque quer falar Ele! Se 
o deixarmos Ele dirá coisas novas e grandes! O silêncio incómodo 
e doloroso a que fomos remetidos lembra a dificuldade da Igreja 
em “sair até às periferias”, de abandonar o cómodo critério do 
“sempre se fez assim” (EG 38). Tirou-nos a ilusão das facilidades 
e das fantasias enganosas de sucesso. Oxalá acenda a esperança 
de “uma nova etapa da evangelização” (EG 287) e transforme o 
murmúrio de Deus a Isaías: “quem há de ir por nós?” em aurora 
de muitas vocações à missão.

Olhando o mundo, os países e povos aflitos, pode-se sonhar com 
um terreno mais apto à fraternidade universal: todos irmanados 
nos mesmos limites e fragilidades, esperamos que sejam também 

Mensagem do Presidente da Comissão Episcopal de Missões e 
Nova Evangelização

Eis-me aqui, envia-me!
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importantes e indispensáveis, qual poliedro, onde cada um tem 
uma beleza própria, importante para o todo, sempre maior que 
as partes, como diz a Evangelii Gaudium! Onde o Evangelho já se 
faz cultura, sonha-se com respostas globais: na educação - o 
Papa fala de um pacto educativo global -, na saúde - em que uma 
vacina e a sua distribuição dê prioridade aos mais frágeis -, na 
“casa comum”, na globalização da fraternidade, etc. 

Tal não será possível sem homens novos, gerados no amor de 
Jesus Cristo e prontos a dar a vida pelos irmãos. O mundo tem 
que mudar, os homens têm que ser melhores, mas é preciso um 
povo novo capaz de “guardar a profecia” e ser dela sinal. Cada 
comunidade cristã precisa de manter pulsante este coração 
universal para fazer crescer a própria comunidade e desconfinar 
Jesus Cristo. Diz o Papa: “O caminho missionário da Igreja continua 
à luz da palavra que encontramos na narração da vocação do 
profeta Isaías: «Eis-me aqui, envia-me» (Is 6, 8) e, na Mensagem 
para o Dia Mundial das Missões diz: «A missão, a “Igreja em 
saída”, não é um programa…é Cristo que faz sair a Igreja de si 
mesma”. Repetindo com a vida a explicação que Ele Crucificado 
nos dá, poderemos carregar todos os gritos desta humanidade 
aflita, para a salvar. Esta é uma tarefa urgente e uma emergência 
pastoral de toda a Igreja. 

Durante este mês Missionário peçamos com fé à Mãe do Evangelho 
“que interceda a fim de que este convite para uma nova etapa 
da evangelização seja acolhido por toda a comunidade eclesial” 
(EG 287). Deus continuará a manifestar o seu amor pelos homens 
e a tocar e transformar corações, mentes, corpos, sociedades e 
culturas em todo o tempo e lugar.

+Armando Esteves Domingues
Presidente da Comissão Episcopal da Missão e Nova Evangelização
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P. Adelino Ascenso

 Já era noite quando, chegado a Nova Deli, me dirigi 
ao local de onde partiria o autocarro que me deveria levar a 
Dharamsala, noroeste da Índia, onde reside o Dalai Lama, 
juntamente com o seu governo, no exílio, desde que foi acolhido 
pela Índia em 1959. O meu propósito era procurar estabelecer 
alguns contactos no campo do diálogo inter-religioso e respirar 
o ambiente tibetano daquele lugar situado nas encostas dos 
Himalaias. Mostrei o meu bilhete e apontaram para um dos 
numerosos veículos que ronronavam vigorosamente naquela 
confusão frenética que antecede a partida para viagens 
noturnas. Entrei, sentei-me e preparei-me para as onze horas 
que deveria durar a viagem.

A noite passou, o dia nasceu e eu comecei a pressentir que o 
autocarro não iria na direção certa. Perguntei, mostrando o 
meu bilhete, mas o motorista afirmou que estava tudo bem. 
Não insisti. Procurei descontrair-me e deixar-me conduzir, já 
que tempo não me faltava, uma vez que estava no início das 
minhas duas semanas de férias. Depois de muitas curvas e 
contracurvas, de montanhas e planícies, o autocarro chegou 
ao seu destino final. Tinham decorrido cerca de dezanove 
horas. Perguntei onde estava. Katra, lugar de peregrinação dos 
hindus, ponto de partida para o grande complexo do templo 
Vaishno Devi, também denominado Mata Rani, divindade 
feminina do hinduísmo. 

Exausto, entrei num hotel, aluguei um quarto e respondi às 
perguntas curiosas: português, sacerdote católico e missionário 
no Japão, que tinha intenção de chegar a Dharamsala, mas 
entrara no autocarro errado. O gerente do hotel, hindu, 

EIS-ME AQUI, 
ENVIA-ME

Mensagem do Presidente dos Institutos Missionários Ad Gentes
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estupefacto em virtude da minha presença naquele lugar, para 
mais sabendo da notícia que tinha aparecido recentemente 
nos jornais sobre o assassinato de uma família de cristãos, 
prometeu averiguar sobre a melhor forma de eu chegar 
ao meu lugar de destino. A meio da noite chamou-me e 
apresentou-me a um seu amigo sikh que se deslocava, em 
carro particular, a Amritsar, para aí participar num casamento. 
Ele – e a sua família – poderia levar-me até Pathankot, onde eu 
teria transporte para Dharamsala. Partimos. Um casal e uma 
criança que acolhiam um estrangeiro desconhecido, numa 
conjugação de três religiões diferentes. Abençoado engano 
que me proporcionou um encontro tão intenso!

O monge trapista norte-americano Thomas Merton 
considerava que o diálogo inter-religioso deveria exercitar-
se em três formas distintas: diálogo existencial, experiencial 
e prático. Poderemos acrescentar que o diálogo existencial 
não existe sem o experiencial, pois ambos estão patentes na 
nossa vida quotidiana, por meio dos contactos com pessoas de 
diferentes religiões. A terceira forma de diálogo, por seu lado, é 
aquela que não permanece no intercâmbio teórico, mas deve, 
sim, estimular a uma práxis comum em vista à construção 
de um mundo mais justo, mais pacífico e mais humano. 
Nunca podemos perder este horizonte do diálogo, pois é aí 
que o Espírito mais profundamente age. Tudo começa com 
a disponibilidade desarmada, humilde e confiante do «Eis-
me aqui, envia-me!», em vista a um encontro límpido entre 
diferentes. 

Adelino Ascenso
Presidente dos IMAG
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Semana zero

A economia do Francisco

No ano em que celebramos 5 anos da publicação da Encíclica 
Laudato Si, iria decorrer em Assis, em março passado, o encontro 
a Economia de Francisco. A pandemia levou ao cancelamento 
do encontro, mas trouxe, sem dúvida, questões de fundo neste 
contexto. Seriam trabalhados, por cerca de 2000 jovens de 
todo o mundo, grandes temas e questões apresentadas pela 
economia de hoje e de amanhã, desde o trabalho e cuidado; 
gestão e dom; finança e humanidade; agricultura e justiça; 
energia e pobreza; lucro e vocação; vida e estilos de vida, entre 
outros. Que grande promessa!

Que tem tudo isto a ver com Missão? Tudo! Tão importante 
como acolher uma missão, é a forma como a vivemos. Missão 
é encontro, relação, diálogo com a realidade, a partir da minha 
verdade e da verdade do outro. A Economia é intrinsecamente 
lugar de Encontro, de interdependência, de fragilidade, de 
partilha de limites, de relação. Ao partir em missão, seja Ad Intra 
ou Ad Gentes, torna-me responsável para testemunhar esta 
economia transformadora, que promove o desenvolvimento 
humano integral. 

O que significa dizer “eis-me aqui”? Significa estar presente e 
aceitar a realidade, o outro como um presente; significa colocar-
me no lugar do outro e, a partir daí, contruir juntos o Reino de 
Justiça, Paz e Alegria, onde ninguém é deixado para trás (da 
agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável). 
O que significa “envia-me”? Significa fazer caminho com, 
acompanhar, descobrir juntos a partir da realidade, e não a partir 
de ideias preconcebidas, altruístas, que me colocam no papel de 
salvador a mostrar o caminho para uma meta. Se estivermos 
muito fixos nas ideias e na meta, passa-nos ao lado a beleza 
simples e ajustada do caminho. 
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Assis, talvez já não aconteça este ano. Mas a Economia 
de Francisco e o Cuidado da Casa Comum podem ganhar 
vida quando partir em Missão. Pensar na origem do que 
consumimos diariamente; na relação com os companheiros 
de missão e comunidade que integramos; como integramos 
todo este estilo de vida nas atividades pastorais, são 
algumas das dimensões a ter em conta, quando se quer 
experimentar vida e missão integradas.
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Primeira semana

Oração

Ambientação 
Espaço de oração cuidado e acolhedor (velas, cruz, luz reduzida).

Cântico inicial

Introdução

Procuramos Deus e gostávamos de encontrá-l’O para Lhe 
pedir ajuda. Tentamos rezar, mas a oração é difícil e de 
resultados incertos.

Sabeis por que motivo os nossos pobres esforços humanos 
não passam, muitas vezes, de murmúrios sem efeito, de 
preces demasiado curtas que não chegam a Deus?

Isso acontece porque todos esses esforços de nada servem 
se não acreditamos, previamente, que é Deus que dá o 
primeiro passo, que sempre nos procura antes de nós O 
procurarmos. 

São João diz-nos: “E o amor consiste no seguinte: Não 
fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e 
nos enviou o Seu Filho.” 

Ele espera-nos!
Não deixemos de O ver passar por andarmos a procurá-l’O 
onde Ele não está. Possamos nós religarmo-nos a Ele por 
meio da nossa vida e da dos nossos irmãos Então, toda a 
história humana ser tornará, em Jesus Cristo, “ORAÇÃO”. 
Michel Quoist, em Caminhos de oração
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Cântico inicial

Escutar a Palavra - São João 6, 35-40

Sem este Pão, a vida não tem sentido. É uma vida vazia e 
dispersa. Alimentados por este Pão, não há fome nem sede 
que não seja satisfeita.

Jesus veio para que todos possam conhecer a Sua mensagem 
de paz e felicidade. Não quer deixar ninguém de fora e, por 
isso, parte dessa missão cabe a cada um dos que acreditam 
nesta mensagem. 

Durante a oração, damo-nos conta daquilo que é duradouro, 
que está no centro da vida. Vislumbramos o que significa 
viver a vida eterna aqui e agora.

Olhar para Jesus como guia e segui-l’O, é receita segura. 
Peço a Jesus que me ajude a ser como Ele é. Fazer a vontade 
de Deus sem ter em mente qualquer projeto pessoal.

Em silêncio, peçamos a Graça de sermos pão da vida.

Cântico final

Oração final

Nada te turbe, nada te inquiete,
Nada te espante, nada te assuste;
pois tudo passa e só Deus permanece.
A paciência alcança tudo.
Quem Deus possui nada lhe falta, Só Deus basta.

Santa Teresa de Ávila
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FOTO: Neuza_Leigos Missionários Combonianos
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Segunda semana

Sacrifício

1. Introdução

Como definimos sacrifício? Possivelmente como algo 
negativo. Mas então, porque o celebramos na Missa? Aí não 
consideramos Sacrifício=Salvação? Na verdade, a palavra 
refere-se a uma ‘oferta a Deus’, algo que se faz por um Amor 
Maior e, neste sentido, é uma ação sagrada. Acolhendo o 
sacrifício desta forma, percebemos como ele é essencial para 
nos entregarmos e dizermos plenamente: “Eis-me aqui! Envia-
me!”

2. Escuta da Palavra (Lc 10,30-37) - Parábola do 
bom samaritano

Jesus disse: «Certo homem caiu nas mãos dos salteadores 
que, depois de o despojarem e encherem de pancadas, o 
abandonaram, deixando-o meio morto. Descia por aquele 
caminho um sacerdote que, ao vê-lo, passou ao largo. Também 
um levita que, ao vê-lo, passou adiante. Um samaritano, que 
ia de viagem, chegou ao pé dele e encheu-se de compaixão. 
Aproximou-se, ligou-lhe as feridas, colocou-o sobre a sua 
própria montada, levou-o para uma estalagem e cuidou 
dele. Tirando dois denários, deu-os ao estalajadeiro, dizendo: 
“Trata bem dele e, o que gastares a mais, pagar-to-ei quando 
voltar.” Qual destes três te parece ter sido o próximo daquele 
homem?» Respondeu: «O que usou de misericórdia». Jesus 
retorquiu: «Vai e faz tu o mesmo».” 
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3. A Palavra gera oração

Mestre, fazei que eu procure mais/Consolar que ser consolado/
Compreender que ser compreendido/Amar que ser amado/
Pois é dando que se recebe/É perdoando que se é perdoado/E 
é morrendo que se vive para a vida eterna.

4. A Palavra torna-se ação

Este ideal de entrega, fazendo do dar uma ação sagrada, 
foi vivido por Santa Paula Frassinetti, fundadora das Irmãs 
Doroteias, nascida em 1809, em Itália. No clima de guerra que 
se vivia em Roma, sem água na cidade, Paula deparou-se com 
um soldado inimigo que lhe pediu água para saciar a sede. 
Sem hesitar, deu-lha. A notícia espalhou-se e muitos outros 
apareceram. Paula respondeu: “Enquanto houver água para 
nós, também haverá para vós”! Através deste testemunho, 
somos convidados a “dar de beber” como sinal de Amor! Sou 
capaz de dar do que me faz falta, como sinal do meu Amor a 
Deus? Consigo sacrificar o meu conforto para dar a mão ao 
“inimigo”? 
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Terceira semana

Partilha

Introdução

Deus tem uma missão concreta para cada um de nós: a missão 
do Amor. Quem ama, sente-se impelido para fora de si mesmo: 
é atraído e atrai; dá-se ao outro e tece relações que geram vida. 
E Deus também nos dá algumas pistas de como fazer da nossa 
vida uma Missão. Uma destas pistas é vivê-la partilhando, sem 
olhar a quem. Uma partilha que está ao alcance de todos nós.

Escutar a Palavra 

«Dai-lhes vós mesmos de comer» (Lc 9,13)

A Palavra gera Oração

Pai, ajuda-nos a ser agradecidos e a partilhar os dons que 
recebemos. Fortalece-nos com o dom da partilha, e a coragem 
para trabalharmos na edificação de um mundo mais justo e 
fraterno. 

A Palavra torna-se Ação

O que é que os discípulos partilham? Partilham o que têm. 
Nada mais que cinco pães e dois peixes. Mas são esses 
mesmos pães e peixes que, nas mãos do Senhor, tiram a fome 
a toda a multidão. E os discípulos, mesmo perplexos diante 
da incapacidade dos seus meios, e na pobreza do que podem 
colocar à disposição, confiam na palavra de Jesus, partilham o 
que têm e assim alimentam a multidão. Não devemos ter medo 
da solidariedade, de partilhar e saber colocar à disposição de 
Deus o que temos, as nossas humildes capacidades, porque só 



24

na partilha, no dom, a nossa vida será fecunda. 

“No mundo, procura-se sempre aumentar os lucros, aumentar 
o volume de negócios... Sim, mas com que finalidade? É o 
dar ou o ter? O partilhar ou o acumular? A «economia» do 
Evangelho multiplica partilhando, alimenta distribuindo; não 
satisfaz a voracidade de poucos, mas dá vida ao mundo. O 
verbo de Jesus não é ter, mas dar”. Papa Francisco
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Quarta semana

Vocação Missionária

Introdução

“Vocação”, do latim vocatio, significa o ato ou efeito de 
chamar. Pressupõe-se, assim, que existe alguém que chama 
e alguém que é chamado. É necessário então que estejamos 
dispostos a “escutar”. Esta é, no entanto, uma aptidão que 
muitas vezes descuramos e à qual não damos o devido valor. 
Seria um bom ponto de partida dedicar mais tempo a escutar 
o outro. “A escuta não é apenas a recolha do discurso sonoro. 
Antes de tudo, é uma atitude que se pode descrever como um 
inclinar-se para o outro, uma disponibilidade para acolher sem 
calculismos, uma abertura completa de alma” (Palavra e Vida 
2020). Adotando esta postura, imaginemos o que poderá ser a 
nossa relação com Cristo, que nos chama, e o que poderemos 
fazer no dom da Sua amizade se nos dispusermos a ouvi-Lo. 
Mas, antes de chegar a Cristo, precisamos de chegar ao outro, 
como diz o Papa Francisco: “Se não sabes escutar o teu irmão ou 
a tua irmã que tens perto de ti como vais escutar Deus que não tens 
diretamente à tua frente?”.

Cântico inicial

Escutar a Palavra - Mt 19,21

A Palavra gera Oração

Senhor Jesus, expressão máxima do amor do Pai,
deixa-nos guiar pela Tua promessa e pelo Teu amor voluntário.
Ajuda-nos a ser humildes e a trabalhar, segundo a Tua vontade,
para aceitar as nossas limitações e crer na nossa vocação, no Teu 
chamamento.
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Dá-nos força para, seguindo-Te, continuarmos o nosso caminho, 
confiando-Te tudo o que somos.

A Palavra torna-se Ação

Missão, do latim “missio”, encerra a ação de enviar. Pressupõe-
se que existe alguém que envia e alguém que é enviado. 
Quantas vezes ouvimos o apelo para sermos enviados? Como 
o acolhemos? Deixamo-nos guiar por Ele? Muitas vezes, no 
nosso caminho, encontramo-nos em momentos de “meio-
dia”, de decisão, “o ponto que determina a passagem de uma 
parte a outra da jornada” (Elogio da Sede), momentos em que 
somos convidados a ser mais...O Senhor convida-nos a deixar 
tudo e segui-Lo. Tornemo-nos disponíveis para, nas pequenas 
e grandes missões, sermos os pés e as mãos de Jesus.

Cântico final

FOTO: Juliana e Andre_Voluntariado Espiritano
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Missão na fragibilidade

Introdução:

Há diversas situações onde o ser humano descobre a fragilidade 
e vulnerabilidade, bem como a dependência dos outros para 
viver e se realizar como filho de Deus pois, por nós mesmos, 
“nada somos e nada valemos”. Porém, esses momentos vividos 
com fé podem ser uma bênção pela oportunidade que nos 
oferecem de regressar ao lar para, juntos, partilharmos a mesa 
do Amor e do Perdão.  
Somos na medida em que nos deixamos recriar a partir de 
dentro, aceitando que Ele talhe em nós o ser, segundo o qual 
nos sonhou. 
Criando disposição interior para acolher a vida com sentido, 
sejamos generosos para agradecer ao Senhor os profissionais 
e agentes de saúde que são chamados a exercer a sua vocação 
em favor da vida, descobrindo em cada doente o rosto de Jesus, 
com um amor terno e compassivo que cuida e protege. 

Cantico: : “Porque toda a vida vem de Ti” 

LEITURA BÍBLICA: (Nm 21, 7-9)

O povo foi ter com Moisés e disse-lhe: «Pecámos ao protestarmos 
contra o Senhor e contra ti. Intercede junto do Senhor para que 
afaste de nós as serpentes.» E Moisés intercedeu pelo povo. O 
Senhor disse a Moisés: «Faz para ti uma serpente abrasadora e 
coloca-a num poste. Sucederá que todo aquele que tiver sido 
mordido, se olhar para ela, ficará vivo.» Moisés fez, pois, uma 
serpente de bronze e fixou-a sobre um poste. Quando alguém 
era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de 
bronze, vivia.

Oração com os doentes
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Meditação:

Deus está sempre pronto para acudir e acompanhar quem 
O ama! Porque o seu amor não tem limites também Ele sofre 
perante o sofrimento! Ele é o primeiro cuidador do Homem.

O amor de Deus para com a humanidade caída, é tão grande 
que nos deu o seu próprio Filho. Ele recorda-nos “(…) o Filho do 
Homem será levantado, para que todo o que n’Ele crê tenha a 
vida eterna.” (Jo 3,14). A cruz é o símbolo e o sinal mais claro que 
Deus está perto de nós e para afirmar que temos um lugar no 
coração de Deus. 

O Papa Francisco, diz: «Quando vos defrontais com os limites 
(…) e fracasso da (…) ciência médica perante casos clínicos 
(…) problemáticos e diagnósticos funestos, sois chamados a 
abrir-vos à dimensão transcendente. (cf. Instr. Donum vitae, 5; 
Enc. Evangelium Vitae, 29-53). (…) Quando não puderdes curar, 
podereis sempre cuidar com gestos e procedimentos que 
proporcionem amparo e alívio ao doente.» (Mensagem do Papa 
Francisco para o 28º Dia Mundial do Enfermo, 4).

Cântico: “Ninguém te Ama como Eu”

Oração:

Senhor,
Vós bem conheceis a fragilidade humana!
Bem sabeis o que é a dor, o cansaço, o medo, o peso da cruz.
Perante tantas dores deste mundo,
Envia-nos homens e mulheres capazes de curar, de se empenharem 
totalmente
a aliviar os sofrimentos dos outros, de pedirem o Teu auxílio para nós, 
quando já nada puderem fazer para nos confortarem na nossa dor.
Abençoa-os com as graças do Teu Espírito,
E torna-os incansáveis no serviço aos mais frágeis, àqueles que mais 
precisam de restabelecer a saúde, como verdadeiros cireneus, que 
nos ajudam a carregar a nossa cruz quando ela se torna mais pesada.
Por vossa Graça e maior Glória. Ámen. 
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Missão no presente

 «Estavam todos reunidos, quando Lhe perguntaram: 
“Senhor, é agora que vais restaurar o Reino de Israel?” Respondeu-
lhes: “Não vos compete saber os tempos nem os momentos que o 
Pai fixou com a sua autoridade. Mas ides receber uma força, a do 
Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas 
em Jerusalém, por toda a Judeia e Samaria e até aos confins do 
mundo”. Dito isto, elevou-Se à vista deles e uma nuvem subtraiu-O 
a seus olhos» (At 1, 6-9).
«O Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi arrebatado ao Céu e 
sentou-Se à direita de Deus. Eles, partindo, foram pregar por toda a 
parte; o Senhor cooperava com eles, confirmando a Palavra, com os 
sinais que a acompanhavam» (Mc 16, 19-20).
«Depois, levou-os até junto de Betânia e, erguendo as mãos, 
abençoou-os. Enquanto os abençoava, separou-Se deles e elevava-
Se ao Céu. E eles, depois de se terem prostrado diante d’Ele, voltaram 
para Jerusalém com grande alegria. E estavam continuamente no 
templo a bendizer a Deus» (Lc 24, 50-53).

-

 Neste ano, havia decidido participar na vossa 
Assembleia Geral anual, prevista para 21 de maio, uma quinta 
feira e festa da Ascensão do Senhor. Mas, depois, a Assembleia 
foi cancelada por causa da pandemia que nos afeta a todos. 
Quero, porém, enviar a todos vós esta Mensagem para de 
algum modo dar a conhecer as coisas que tinha no coração 
para vos dizer. Esta festa cristã, em tempos inimagináveis 
como os que estamos a viver, parece-me ainda mais fecunda 
em sugestões para o caminho e a missão de cada um de nós e 
de toda a Igreja.

MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO
ÀS PONTIFÍCIAS OBRAS MISSIONÁRIAS
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Celebramos a Ascensão como uma festa e, todavia, comemora 
a despedida de Jesus dos seus discípulos e deste mundo. O 
Senhor eleva-Se até ao Céu (a Liturgia oriental descreve a 
maravilha dos anjos ao verem um homem que sobe, com a sua 
carne, para a direita do Pai). Quanto aos discípulos, apesar de 
O terem visto ressuscitado, parecem não ter ainda entendido 
o que aconteceu, mesmo agora que Cristo está prestes a subir 
ao Céu; está para dar início à realização do seu Reino, e eles 
ainda se perdem atrás das suas conjeturas. Perguntam-Lhe se 
é agora que vai restaurar o Reino de Israel (cf. At 1, 6). Contudo, 
quando Cristo os deixa, em vez de ficarem tristes, voltam para 
Jerusalém – como escreve Lucas (cf. 24, 52) – «com grande 
alegria». Isto seria estranho, se algo não tivesse acontecido 
pelo meio. Efetivamente, Jesus já lhes prometeu a força do 
Espírito Santo, que descerá sobre eles no Pentecostes. Este 
é o milagre que muda a situação. E tornam-se mais seguros, 
quando confiam tudo ao Senhor. Estão cheios de alegria. 
E a alegria neles é a plenitude da consolação, a plenitude da 
presença do Senhor.

Tendo presente aquilo que Paulo escreve aos Gálatas, sabemos 
que a plenitude da alegria dos Apóstolos não é efeito de 
emoções que deleitam e os fazem rejubilar; mas trata-se duma 
alegria transbordante que só se pode experimentar como fruto 
e dom do Espírito (cf. Gal 5, 22). Receber a alegria do Espírito 
é uma graça; e é a única força que podemos ter para pregar 
o Evangelho, confessar a fé no Senhor. Fé é testemunhar a 
alegria que nos dá o Senhor. Alegria assim, uma pessoa não a 
pode conseguir só por si mesma.

Antes de partir, Jesus disse aos seus discípulos que havia de 
lhes mandar o Espírito, o Consolador. E, de igual modo, deixou 
entregue ao Espírito também a obra apostólica da Igreja ao 
longo da história até ao seu retorno. O mistério da Ascensão, 
juntamente com a efusão do Espírito no Pentecostes, imprime 
e transmite para sempre à missão da Igreja o seu delineamento 
mais íntimo: o de ser obra do Espírito Santo, e não consequência 
das nossas reflexões e intenções. Este é o traço que pode 
tornar fecunda a missão e preservá-la de qualquer suposta 
autossuficiência, da tentação de tomar como refém a carne 
de Cristo – elevado ao Céu – para os seus projetos clericais de 
poder.
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FOTO: Marlene Monteiro_Voluntariado Passionista
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Quando não se vê nem reconhece a obra atual e eficaz do 
Espírito Santo na missão da Igreja, isso quer dizer que as 
próprias palavras da missão – incluindo as mais exatas, as mais 
pensadas – se tornaram como que «discursos de sabedoria 
humana», usadas para dar glória a si mesmo ou encobrir e 
mascarar os próprios desertos interiores.

A alegria do Evangelho

A salvação é o encontro com Jesus, que nos ama e perdoa, 
enviando-nos o Espírito que nos consola e defende. A salvação 
não é consequência das nossas iniciativas missionárias, nem 
dos nossos discursos sobre a encarnação do Verbo. A salvação 
só pode vir para cada um mediante o olhar do encontro com Ele, 
que nos chama. Por isso, o mistério da predileção tem início e 
só pode começar num ímpeto de gratidão, de alegria: a alegria 
do Evangelho, a «grande alegria» daquelas pobres mulheres 
que, ao amanhecer do domingo de Páscoa, tinham ido ao 
sepulcro de Cristo e acharam-no vazio, mas depois foram as 
primeiras a encontrar Jesus ressuscitado e correram a dizê-lo 
aos outros (cf. Mt 28, 8-10). Só assim, apesar de escolhidos e 
prediletos, poderemos testemunhar ao mundo inteiro, com as 
nossas vidas, a glória de Cristo ressuscitado.

Em qualquer situação humana, as testemunhas atestam o que 
foi feito por outra pessoa. Só neste sentido é que podemos ser 
testemunhas de Cristo e do seu Espírito. Depois da Ascensão, 
como aparece narrado na conclusão do Evangelho de Marcos, 
os apóstolos e os discípulos «foram pregar por toda a parte; 
e o Senhor cooperava com eles, confirmando a Palavra com 
os sinais que a acompanhavam» (16, 20). Cristo, com o seu 
Espírito, dá testemunho de Si próprio através das obras que 
realiza em nós e connosco. Já explicava Santo Agostinho que 
a Igreja não suplicaria ao Senhor que a fé fosse concedida 
àqueles que não conhecem a Cristo, se não acreditasse que 
é o próprio Deus a revirar e atrair para Si mesmo a vontade 
dos homens. A Igreja não levaria os seus filhos a rezarem ao 
Senhor para perseverar na fé em Cristo, se não acreditasse 
que é precisamente o Senhor que detém na sua mão os nossos 
corações. De facto, se a Igreja mandasse pedir a Cristo estas 
coisas, mas pensando que ela mesma as poderia dar, isso 
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significava que todas as suas orações não eram autênticas, 
mas fórmulas vazias, «modos de falar», conveniências ditadas 
pelo conformismo eclesiástico (cf.  O dom da perseverança. A 
Próspero e Hilário, 23, 63).

Se não se reconhece que a fé é um dom de Deus, as próprias 
orações que a Igreja Lhe dirige não teriam sentido. Através delas, 
não se manifestaria qualquer paixão sincera pela felicidade e 
a salvação dos outros, daqueles que não reconhecem Cristo 
ressuscitado, mesmo que transcorra o tempo a organizar a 
conversão do mundo ao cristianismo.

É o Espírito Santo que acende e guarda a fé nos corações: o 
reconhecimento deste dado muda tudo. Efetivamente, é o 
Espírito que inflama e anima a missão, imprimindo-lhe feições 
«genéticas», acentuações e andamentos singulares que 
tornam o anúncio do Evangelho e a confissão da fé cristã uma 
coisa diferente de qualquer proselitismo político ou cultural, 
psicológico ou religioso.

Recordei muitos destes traços distintivos da missão, na 
Exortação apostólica Evangelii Gaudium. Retomo alguns.

Atração. O mistério da Redenção entrou e continua a operar no 
mundo através duma atração, que pode conquistar o coração 
dos homens e mulheres, porque é, e se manifesta, mais 
atraente do que as seduções que fazem apelo ao egoísmo, 
consequência do pecado. «Ninguém pode vir a Mim se o Pai 
que Me enviou o não atrair», diz Jesus no Evangelho de João (6, 
44). A Igreja sempre reafirmou que segue-se Jesus e anuncia-
se o seu Evangelho pela força da atração exercida pelo 
próprio Cristo e pelo seu Espírito. O Papa Bento XVI afirmou 
que a Igreja cresce no mundo, não por proselitismo, mas por 
atração (cf. Homilia na Missa de abertura da V Conferência Geral do 
Episcopado da América Latina e do Caribe, Aparecida, 13/05/2007). 
Santo Agostinho dizia que Cristo revela-Se a nós atraindo-nos. 
E, para dar uma imagem desta atração, citava o poeta Virgílio 
segundo o qual cada um é atraído por aquilo que lhe agrada. 
Jesus não só convence a nossa vontade, mas atrai o nosso 
prazer (Comentário sobre o Evangelho de João, 26, 4). Quando 
uma pessoa segue, feliz, Jesus, porque se sente atraída por Ele, 
os outros dão-se conta disso; e podem maravilhar-se. A alegria 
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que transparece nas pessoas que são atraídas por Cristo e pelo 
seu Espírito é o que pode tornar fecunda qualquer iniciativa 
missionária.

Gratidão e gratuidade. A alegria de anunciar o Evangelho 
sempre brilha no horizonte duma memória agradecida. Os dois 
primeiros discípulos nunca esqueceram o momento em que 
Jesus lhes tocou o coração: «Eram as quatro da tarde» (Jo  1, 
39). A história da Igreja resplandece, quando nela se manifesta 
a gratidão pela iniciativa gratuita de Deus, porque «foi Ele 
mesmo que nos amou» primeiro (1 Jo  4, 10), porque «só 
Deus [é] que faz crescer» (1 Cor  3, 7). A predileção amorosa 
do Senhor surpreende-nos e gera maravilha; esta, por sua 
natureza, não pode ser possuída nem imposta por nós. Não 
é possível «maravilhar-se à força». Só assim pode florir o 
milagre da gratuidade, do dom gratuito de si mesmo. O próprio 
ardor missionário nunca se pode obter em consequência dum 
raciocínio ou dum cálculo. Colocar-se «em estado de missão» é 
um reflexo da gratidão. Trata-se da resposta duma pessoa que, 
por gratidão, se torna dócil ao Espírito e, consequentemente, 
é livre. Se não nos apercebermos da predileção do Senhor, 
que nos torna agradecidos, até o conhecimento da verdade 
e o próprio conhecimento de Deus, ostentados como uma 
possessão alcançável com as próprias forças, se tornariam de 
facto «letra [que] mata» (2 Cor  3, 6), como demonstraram 
primeiramente São Paulo e Santo Agostinho. Só na liberdade 
da gratidão é que se conhece verdadeiramente o Senhor. Por 
isso, não vale nada e, sobretudo, não é apropriado insistir na 
apresentação da missão e do anúncio do Evangelho como 
se fossem um dever vinculante, uma espécie de «obrigação 
contratual» dos batizados.

Humildade. Se a verdade e a fé, se a felicidade e a salvação não 
são nossa possessão nem uma meta alcançada pelos nossos 
méritos, o Evangelho de Cristo só pode ser anunciado com 
humildade. Jamais se pode pensar em servir a missão da Igreja 
cultivando a arrogância, seja como indivíduos seja através dos 
organismos, com a altivez de quem distorce até o dom dos 
Sacramentos e as palavras mais autênticas da fé cristã, como 
se fossem um espólio que ganhamos. Não se pode ser humilde 
por boa educação, nem por desejar aparecer cativante; 
uma pessoa é humilde, se seguir Cristo, que disse aos seus: 
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«Aprendei de Mim, porque sou manso e humilde de coração» 
(Mt 11, 29). Santo Agostinho interroga-se por que motivo Jesus, 
depois da Ressurreição, Se fez ver apenas aos seus discípulos, 
e não àqueles que O crucificaram; responde ele que Jesus não 
queria dar a impressão de «desafiar de alguma maneira os 
seus assassinos. Efetivamente, para Ele, era mais importante 
ensinar a humildade aos amigos do que lançar a verdade à cara 
dos inimigos» (Discurso 284, 6).

Facilitar, não complicar. Outra caraterística do trabalho 
missionário autêntico é a que alude à paciência de Jesus, que, 
nas próprias narrações do Evangelho, acompanhava sempre 
com misericórdia os passos de crescimento das pessoas. Um 
pequeno passo, no meio de grandes limitações humanas, pode 
fazer o coração de Deus mais feliz do que os largos passos de 
quem avança na vida sem grandes dificuldades. Um coração 
missionário reconhece a condição real em que se encontram 
as pessoas reais, com as suas limitações, pecados, fragilidades, 
e faz-se «fraco com os fracos» (1 Cor 9, 22). «Sair» em missão 
para alcançar as periferias humanas não significa vagar sem 
direção nem sentido, como vendedores impacientes que se 
lamentam porque a gente é demasiado rude e primitiva para 
se interessar pela sua mercadoria. Umas vezes, trata-se de 
abrandar o passo, para acompanhar quem ficou na beira da 
estrada; outras vezes, é preciso imitar o pai da parábola do filho 
pródigo, que deixa as portas abertas e perscruta, diariamente, 
o horizonte enquanto espera o regresso do filho (cf. Lc 15, 20). 
A Igreja não é uma alfândega e quem participa de algum modo 
na missão da Igreja é chamado a não acrescentar pesos inúteis 
às vidas já afadigadas das pessoas, a não impor percursos 
sofisticados e trabalhosos de formação para usufruir daquilo 
que o Senhor concede com facilidade. Não se coloquem 
obstáculos ao desejo de Jesus, que reza por cada um de nós e 
quer curar a todos, salvar a todos.

Aproximação à vida real. Jesus encontrou os seus primeiros 
discípulos nas margens do lago da Galileia, quando estavam 
ocupados no seu trabalho. Não os encontrou num congresso, 
num seminário de preparação nem no Templo. O anúncio de 
salvação de Jesus alcança as pessoas sempre onde estão e como 
estão, nas suas vidas reais. A normalidade da vida comum, 
tomando parte nas necessidades, esperanças e problemas de 
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todos, é o lugar e a condição onde quem reconheceu o amor de 
Cristo e recebeu o dom do Espírito Santo pode dar razão da sua 
fé, esperança e caridade àqueles que lha pedirem; caminhando 
juntamente com os outros, ao lado de todos. Sobretudo neste 
tempo em que vivemos, não se trata de inventar percursos de 
preparação «reservados», criar mundos paralelos, criar bolhas 
mediáticas onde fazer ressoar os próprios slogans, as próprias 
declarações de intentos, reduzidas a pacatos «nominalismos 
declaratórios». A título de exemplo, como já tenho recordado 
outras vezes, na Igreja continua a haver quem apregoe o 
slogan «é a hora dos leigos», mas o relógio parece ter parado...

O «sensus fidei» do povo de Deus. No mundo, há um povo que 
possui uma espécie de «olfato» que pressente o Espírito 
Santo e a sua ação. É o povo de Deus, chamado e querido de 
Jesus, o qual, por sua vez, continua a procurá-Lo e sempre 
recorre a Ele nas aflições da vida. O povo de Deus suplica 
o dom do seu Espírito: confia e espera por Este às palavras 
simples das orações, e nunca se acomoda na presunção da 
sua autossuficiência. O santo povo de Deus é reunido e ungido 
pelo Senhor; e, em virtude desta unção, torna-se  infalível «in 
credendo», como ensina a Tradição da Igreja. A ação do Espírito 
Santo dota o povo fiel com um «instinto» da fé – o sensus fidei –, 
que o ajuda a não se enganar nas coisas de Deus que crê, embora 
não conheça raciocínios e fórmulas teológicas para definir os 
dons que experimenta. O mistério do povo peregrino, que, na 
sua espiritualidade popular, caminha rumo aos santuários e se 
consagra a Jesus, a Maria e aos Santos, bebe e adere de forma 
conatural à iniciativa livre e gratuita de Deus, sem precisar de 
seguir planos de mobilização pastoral.

Predileção pelos humildes e os pobres. Todo o ardor missionário, 
se for guiado pelo Espírito Santo, mostra uma predileção pelos 
pobres e os humildes como sinal e reflexo da preferência que 
o Senhor tem por eles. As pessoas diretamente envolvidas 
em iniciativas e estruturas missionárias da Igreja nunca 
deveriam justificar a sua falta de atenção aos pobres com a 
desculpa – muito usada em certos círculos eclesiásticos – de 
ter que concentrar as suas energias em tarefas prioritárias 
para a missão. A preferência pelos pobres não é uma opção 
facultativa para a Igreja.
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As dinâmicas e abordagens anteriormente descritas fazem 
parte da missão da Igreja, animada pelo Espírito Santo. 
Habitualmente é reconhecida e afirmada, nas declarações 
e discursos eclesiásticos, a necessidade do Espírito Santo 
como fonte da missão da Igreja. Mas sucede também que tal 
reconhecimento se reduza a uma espécie de «homenagem 
formal» à Santíssima Trindade, uma fórmula introdutória 
convencional para intervenções teológicas e planos pastorais. 
Na Igreja, há muitas situações em que o primado da graça 
permanece apenas como um postulado teórico, uma fórmula 
abstrata. Acontece que muitas iniciativas e organismos 
ligados à Igreja, em vez de deixar transparecer a atividade do 
Espírito Santo, acabam por dar testemunho apenas da sua 
autorreferencialidade. Muitos sistemas eclesiásticos, em todos 
os níveis, parecem absorvidos pela obsessão de se promover a 
si mesmos e às suas iniciativas; como se isto fosse o objetivo e 
o horizonte da sua missão.

Até aqui limitei-me a tomar e repropor critérios e ideias sobre 
a missão da Igreja, que expusera de forma mais desenvolvida 
na Exortação apostólica Evangelii Gaudium. Fi-lo por acreditar 
que seria útil e fecundo – e inadiável – também para as Obras 
Missionárias Pontifícias (OMP) confrontar-se com tais critérios 
e sugestões, neste trecho do seu caminho.

 
As OMP e o tempo presente.
Talentos a desenvolver, tentações e doenças a evitar

Que perspetivas se abrem para o presente e o futuro das OMP?
Que lastro se arrisca a sobrecarregar-lhes o caminho?

Na fisionomia, eu diria na identidade, das Obras Missionárias 
Pontifícias, aparecem certos traços distintivos – alguns, por 
assim dizer, genéticos, outros adquiridos ao longo do seu 
percurso histórico – que muitas vezes são esquecidos ou vistos 
como um dado adquirido. Ora, são precisamente tais traços 
que podem salvaguardar e tornar preciosa, sobretudo no 
tempo presente, a contribuição desta «rede» para a missão 
universal a que é chamada toda a Igreja.
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–  As Obras Missionárias nasceram, espontaneamente, do 
ardor missionário manifestado pela fé dos batizados. Há, e 
permanece uma consonância íntima, uma familiaridade entre 
as Obras Missionárias e o sensus fidei infalível in credendo do 
povo fiel de Deus.

–  As Obras Missionárias, desde o início, avançaram  sobre dois 
«trilhos», ou melhor, ao longo de duas margens que seguem 
sempre paralelas e, no seu caráter elementar, sempre se 
apresentaram familiares ao coração do povo de Deus: a oração e 
a caridade, sob a forma da esmola, que «livra da morte e limpa 
de todo o pecado» (Tob 12, 9), a «caridade intensa» que «cobre 
a multidão dos pecados» (1 Ped 4, 8). Os fundadores das Obras 
Missionárias, a começar por Pauline Jaricot, não inventaram 
as orações nem as obras às quais confiaram os seus anseios, 
a propósito do anúncio do Evangelho, mas limitaram-se a 
extraí-las do tesouro inexaurível dos gestos mais familiares e 
habituais que tem o povo de Deus no seu caminho, ao longo 
da história.

–  As Obras Missionárias, surgidas de maneira gratuita na trama 
vital do povo de Deus, pela sua configuração simples e concreta 
foram reconhecidas e tão estimadas pela Igreja de Roma 
e seus Bispos, que estes, no século passado, pediram para 
poder adotá-las como instrumento peculiar do serviço por 
eles prestado à Igreja universal. Este caminho levou a atribuir 
a tais Obras a designação de «Pontifícias». Desde então 
sobressai, na fisionomia das  OMP, a sua caraterística de 
instrumentos de serviço às Igrejas particulares apoiando-as na 
obra de anúncio do Evangelho. Seguindo o mesmo caminho, 
as Obras Missionárias Pontifícias ofereceram-se docilmente 
como instrumentos de serviço à Igreja, no seio do ministério 
universal realizado pelo Papa e pela Igreja de Roma, que 
«preside na caridade». Assim, pelo seu próprio percurso, e sem 
entrar em complexas disputas teológicas, as  OMP  refutaram 
os argumentos de quem, mesmo em ambientes eclesiásticos, 
contrapõe de maneira imprópria carisma e instituição, lendo 
sempre as relações entre as duas realidades através duma 
equivocada «dialética dos princípios». Efetivamente, na Igreja, 
os próprios elementos estruturais permanentes – tais como os 
Sacramentos, o sacerdócio e a sucessão apostólica – não estão 
à disposição da Igreja como um objeto de posse adquirida, 
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mas devem ser continuamente recriados pelo Espírito Santo 
(cf. Card. J. Ratzinger, Os movimentos eclesiais e a sua colocação 
teológica. Intervenção no Congresso mundial dos movimentos 
eclesiais, Roma, 27-29/05/1998).

– As Obras Missionárias, desde a sua difusão inicial, estruturaram-
se como uma rede capilar espalhada no seio do povo de Deus, 
plenamente ancorada e efetivamente «imanente» à rede das 
instituições e realidades da vida eclesial pré-existentes, como 
as dioceses, as paróquias, as comunidades religiosas. A vocação 
peculiar das pessoas envolvidas nas Obras Missionárias nunca 
foi vivida e sentida como um caminho alternativo, uma 
pertença «externa» relativamente às formas comuns da 
vida das Igrejas particulares. A solicitação no sentido de rezar 
e angariar recursos para a missão sempre foi feita como um 
serviço à comunhão eclesial.

–  As Obras Missionárias, tornando-se com o decorrer do tempo 
uma rede espalhada por todos os Continentes, refletem pela 
sua própria configuração a variedade de acentos, condições, 
problemas e dons que conotam a vida da Igreja nos diferentes 
lugares do mundo. Uma pluralidade que pode proteger contra 
assimilações ideológicas e unilateralismos culturais. Nesta linha 
é possível experimentar, também através das OMP, o mistério 
da universalidade da Igreja: enquanto a obra incessante do 
Espírito Santo cria a harmonia entre as diferentes vozes, 
o Bispo de Roma, com o seu serviço de caridade exercido 
inclusivamente através das Obras Missionárias Pontifícias, 
salvaguarda a unidade na fé.

Todas as caraterísticas descritas até agora podem ajudar as 
Obras Missionárias Pontifícias a subtraírem-se às armadilhas e 
patologias que pairam sobre o seu caminho e de tantas outras 
instituições eclesiais. Assinalo algumas delas.

Armadilhas a evitar

Autorreferencialidade. Sem pretender negar as boas intenções 
dos indivíduos, organizações e entidades eclesiais, às vezes 
acabam fechadas em si mesmas, dedicando energias e atenção 
sobretudo à sua autopromoção e à celebração em chave 
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publicitária das suas iniciativas. Outras, parecem dominadas 
pela obsessão de redefinir continuamente a sua relevância e os 
seus espaços dentro da Igreja, com a justificação de quererem 
relançar o melhor possível a sua missão. Desta maneira, como 
disse uma vez o então Cardeal Joseph Ratzinger, alimenta-
se a ideia enganadora de que uma pessoa seria tanto mais 
cristã quanto mais estivesse empenhada em estruturas 
intraeclesiais, quando na realidade quase todos os batizados 
vivem a fé, a esperança e a caridade na sua vida normal, sem 
nunca aparecer em comissões eclesiais nem se ocupar dos 
últimos desenvolvimentos de política eclesiástica (cf.  Uma 
companhia sempre em reforma, Conferência no Encontro de 
Rimini, 01/09/1990).

Ânsia de comando. Sucede, às vezes, que instituições e 
organismos surgidos para ajudar as comunidades eclesiais, 
pondo ao serviço destas os dons que neles suscitou o Espírito 
Santo, pretendam com o passar do tempo exercer supremacias 
e funções de controlo sobre as comunidades que deveriam 
servir. Este comportamento é quase sempre acompanhado 
pela presunção de exercer o papel de «depositários», 
distribuidores de licenças de legitimidade a respeito dos outros. 
Efetivamente, nestes casos, comportam-se como se a Igreja 
fosse um produto das nossas análises, dos nossos programas, 
acordos e decisões.

Elitismo. Várias vezes se apodera daqueles que fazem parte de 
organismos e realidades organizadas na Igreja um sentimento 
elitista, a ideia tácita de pertencer a uma aristocracia. Uma 
classe superior de especialistas que procura ampliar os seus 
espaços em cumplicidade ou em concorrência com outras elites 
eclesiásticas, e prepara os seus membros segundo os sistemas e 
as lógicas mundanas da militância ou da competência técnico-
profissional, sempre com a intenção principal de promover as 
suas prerrogativas oligárquicas.

Isolamento do povo. Nalgumas realidades ligadas à Igreja, a 
tentação elitista é, às vezes, acompanhada por um sentimento 
de superioridade e impaciência face à multidão dos batizados, 
ao povo de Deus, que talvez frequente as paróquias e os 
santuários, mas não se compõe de «ativistas» ocupados em 
organizações católicas. Nestes casos, o próprio povo de Deus 
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é visto como uma massa inerte, que precisa incessantemente 
de ser reanimada e mobilizada através duma «tomada de 
consciência» que se deve estimular por meio de argumentações, 
apelos, ensinamentos. Comportam-se como se a certeza da fé 
fosse consequência de um discurso persuasivo ou de métodos 
de preparação.

Abstração. Organismos e realidades ligadas à Igreja, quando se 
tornam autorreferenciais, perdem o contacto com a realidade 
e adoecem de abstração. Multiplicam-se inúteis locais de 
elaboração estratégica, para produzir projetos e diretrizes 
que servem apenas como instrumentos de autopromoção de 
quem os inventa. Tomam-se os problemas e seccionam-se 
em laboratórios intelectuais, onde tudo acaba domesticado 
e envernizado segundo as chaves ideológicas de preferência; 
onde tudo, fora do contexto real, pode ser cristalizado num 
simulacro, incluindo as referências à fé ou os apelos verbais a 
Jesus e ao Espírito Santo.

Funcionalismo. As organizações autorreferenciais e elitistas, 
mesmo na Igreja, acabam frequentemente por apostar tudo 
na imitação dos modelos mundanos de eficiência, como os 
impostos, por uma competição económica e social exacerbada. 
A opção do funcionalismo garante a ilusão de «resolver 
os problemas» com equilíbrio, ter as coisas sob controlo, 
aumentar a sua relevância, melhorar a administração ordinária 
do que existe. Mas, como já vos disse no encontro que tivemos 
em 2016, uma Igreja que tem medo de se abandonar à graça de 
Cristo e aposta na eficiência do sistema, já está morta, mesmo 
que as estruturas e programas a favor dos clérigos e leigos 
«auto-ocupados» possam ainda durar séculos.

 
Conselhos para o caminho

Perscrutando o presente e o futuro e procurando também no 
percurso das OMP os recursos para superar as armadilhas do 
caminho e continuar para diante, permito-me dar algumas 
sugestões para ajudar o vosso discernimento. Tendo vós 
empreendido um percurso de reavaliação das próprias  OMP, 
que quereis que seja inspirado nas indicações do Papa, 
proponho à vossa atenção critérios e ideias gerais, sem entrar 
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em detalhes, até porque os diferentes contextos poderão exigir 
adaptações e variações.

 1. Na medida das vossas possibilidades e sem vos 
perderdes em demasiadas conjeturas, salvaguardai ou redescobri 
a inserção das OMP no seio do povo de Deus, a sua imanência na 
trama da vida real em que nasceram. Será útil uma «imersão» 
mais intensa na vida real das pessoas, tal como é. Quando 
se segue a Jesus, faz bem a todos sair do ambiente fechado 
das próprias problemáticas internas. Convém mergulhar nas 
circunstâncias e condições concretas, inclusive procurando ou 
tentando reintegrar a capilaridade da ação e dos contactos 
das OMP no seu entrelaçamento com a rede eclesial (dioceses, 
paróquias, comunidades, grupos). Se se privilegiar a própria 
imanência no povo de Deus, com as suas luzes e dificuldades, 
consegue-se também fugir melhor da armadilha da abstração. 
Mais do que formular e multiplicar propostas, é preciso dar 
respostas às perguntas e exigências reais. Talvez seja a partir 
duma luta corpo a corpo com a vida em ação, e não dos 
cenáculos fechados ou das análises teóricas sobre as próprias 
dinâmicas internas, que poderão chegar as intuições úteis para 
mudar e melhorar os procedimentos operacionais, adaptando-
os aos variados contextos e às diferentes circunstâncias.

 2. Sugiro proceder de modo que o sistema essencial 
das  OMP  permaneça ligado às práticas da oração e da coleta 
de recursos para a missão, um sistema válido e estimado 
precisamente pela sua natureza elementar e concreta. Expressa 
a afinidade das  OMP  com a fé do povo de Deus. Com toda a 
flexibilidade e as necessárias adaptações, convém que não seja 
esquecido nem distorcido este traçado elementar das  OMP: 
orações ao Senhor, para que Ele abra os corações ao Evangelho, 
e súplicas a todos para que sustentem também de forma 
concreta a obra missionária. Há nisto uma simplicidade e um 
concretismo que todos podem apreciar no momento atual, pois, 
mesmo nas circunstâncias ditadas pelo flagelo da pandemia, 
sente-se por todo o lado o desejo de encontrar e permanecer 
próximo de tudo o que é simplesmente Igreja. Procurai também 
novas estradas, novas formas para o vosso serviço, mas, para o 
conseguir, não adianta complicar o que é simples.
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 3. As  OMP  são e devem comportar-se como 
um instrumento de serviço  à missão nas Igrejas particulares, 
tendo por horizonte a missão da Igreja que sempre abraça o 
mundo inteiro. Está nisto a sua contribuição, sempre valiosa, 
para o anúncio do Evangelho. Todos somos chamados a 
guardar por amor e gratidão, mesmo com as nossas obras, os 
germes de vida teologal que o Espírito de Cristo faz desabrochar 
e crescer onde Ele quer, mesmo nos desertos. Por favor, na 
oração, a primeira coisa a pedir ao Senhor é que nos torne a 
todos mais prontos a captar os sinais do seu agir para depois 
os indicar ao mundo inteiro. Só isto pode ser útil: pedir que, em 
nós, no íntimo do nosso coração, a invocação do Espírito Santo 
não se reduza a um postulado estéril e redundante das nossas 
reuniões e homilias; pelo contrário, não adianta fazer conjeturas 
e teorizar a propósito de super-estrategas ou «centrais 
dirigentes» da missão, a quem delegar, como a presumidos e 
enfatuados «guardiões» da dimensão missionária da Igreja, a 
tarefa de despertar o espírito missionário ou conceder licenças 
para missionar os outros. Se, nalgumas situações, definha o 
ardor pela missão, é sinal de que está a desfalecer a fé. E, neste 
caso, a pretensão de reanimar a chama que se apaga com 
estratégias e discursos, acaba por enfraquecê-la ainda mais, 
fazendo apenas avançar o deserto.

 4.  Por sua natureza, o serviço prestado 
pelas OMP coloca os seus executores em contacto com inúmeras 
realidades, situações e eventos que fazem parte do grande 
fluxo da vida da Igreja, em todos os Continentes. Neste fluxo, 
pode-se embater não só em muitos vexames e escleroses que 
acompanham a vida eclesial, mas também nos dons gratuitos 
de cura e consolação que o Espírito Santo semeia na vida diária 
daquela que poderia chamar-se a «classe média da santidade». 
E podeis alegrar-vos e exultar, saboreando os encontros 
que vos acontecem, graças ao trabalho das  OMP, deixando-
vos maravilhar por eles. Penso nas narrações que ouvi de 
tantos milagres sucedidos com as crianças, que encontraram 
Jesus, talvez através das iniciativas propostas pela Infância 
Missionária. Por isso, nunca deixeis que o vosso trabalho acabe 
«esterilizado» numa dimensão exclusivamente burocrático-
profissional. Não pode haver burocratas nem funcionários da 
missão. E a vossa gratidão pode tornar-se, por sua vez, um dom 
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e um testemunho para todos. Para conforto de todos, podeis, 
com os meios de que dispondes e sem artificialismos, referir os 
casos de pessoas e comunidades que pudestes encontrar mais 
facilmente do que outras, por resplandecer gratuitamente 
nelas o milagre da fé, da esperança e da caridade.

 5.  A gratidão, à vista dos prodígios operados pelo Senhor 
entre os seus prediletos – os pobres e os pequeninos a quem 
Ele revela as coisas ocultas aos sábios (cf. Mt 11, 25-26) – pode 
tornar mais fácil, também para vós,  subtrair-vos às armadilhas 
das retiradas autorreferenciais  e sair de vós mesmos, seguindo 
a Jesus. A ideia duma atividade missionária autorreferencial, 
que passa o tempo a contemplar e autoincensar-se pelas 
suas iniciativas, seria em si mesma um absurdo. Não gasteis 
demasiado tempo nem recursos a «olhar para vós mesmos», 
a elaborar planos autocentrados nos mecanismos internos, 
na funcionalidade e capacidades do seu organigrama. 
Olhai para fora, não vos olheis ao espelho. Quebrai todos os 
espelhos de casa. Os critérios a seguir, mesmo na realização 
dos programas, tenham em vista aliviar, tornar mais flexíveis 
estruturas e procedimentos, em vez de sobrecarregar com 
outros elementos do sistema a rede das  OMP. Por exemplo, 
cada diretor nacional, durante o seu mandato, esforce-se por 
identificar as figuras de um possível sucessor, tendo como 
único critério não assinalar pessoas do seu círculo de amigos 
ou companheiros de «agregação» eclesiástica, mas pessoas 
que lhe parecem ter mais ardor missionário do que ele próprio.

 
 6. Quanto à angariação de recursos para ajudar a missão, 
por ocasião dos nossos encontros anteriores, já chamei a 
atenção para o risco de transformar as  OMP  numa ONG 
inteiramente dedicada à busca e atribuição dos fundos. Isso 
depende mais do coração com que se fazem as coisas, do que 
das coisas que se fazem. Na recolha de fundos, certamente 
pode ser aconselhável e até oportuno recorrer criativamente 
a metodologias atualizadas para se obter financiamentos da 
parte de potenciais e beneméritos doadores. Mas, quando 
em algumas áreas, a coleta de doações falha, devido também 
ao declínio da memória cristã, então pode vir a tentação de 
resolvermos nós o problema «encobrindo» a realidade e 
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apostando nalgum sistema de angariação mais eficaz, que vai 
à procura dos grandes doadores. Ao contrário, o sofrimento 
pela perda da fé e também pela diminuição dos recursos não 
se deve descartar, mas colocar nas mãos do Senhor. Em todo o 
caso, é bom que o pedido de ofertas para as missões continue 
a ser feito prioritariamente a toda a multidão dos batizados, 
inclusive apostando de maneira nova na coleta para as missões 
que se realiza nas igrejas de todos os países, em outubro, por 
ocasião do Dia Mundial das Missões. A Igreja sempre continuou 
a avançar graças também ao óbolo da viúva, à contribuição 
daquela série inumerável de pessoas que se sentem curadas e 
consoladas por Jesus e, consequentemente, pelo transbordar 
da sua gratidão, dão o que têm.

 7. Quanto ao uso das doações recebidas, avaliai sempre 
com apropriado  sensus Ecclesiae  a distribuição dos fundos 
para apoio de estruturas e projetos que realizam, de variados 
modos, a missão apostólica e o anúncio do Evangelho nas 
diferentes partes do mundo. Tenha-se sempre em conta reais 
necessidades primárias das comunidades e, ao mesmo tempo, 
evitem-se formas de assistencialismo que, em vez de oferecer 
instrumentos ao ardor missionário, acabam por entibiar os 
corações e alimentar na própria Igreja fenómenos de clientelismo 
parasitário. Com a vossa contribuição, procurai dar respostas 
concretas a exigências objetivas, sem desperdiçar recursos em 
iniciativas caraterizadas pela abstração, autorreferência ou 
produzidas pelo narcisismo clerical de alguém. Não cedais a 
complexos de inferioridade nem tentações de emulação com 
organizações super-funcionais que arrecadam fundos para 
causas justas e depois uma boa percentagem dos mesmos é 
utilizada para financiar o sistema e fazer publicidade da própria 
marca. Mesmo isso torna-se, às vezes, uma estrada para cuidar 
primeiro dos próprios interesses, embora mostrando que se 
está a trabalhar em benefício dos pobres e necessitados.

 8. A propósito dos  pobres, também não vos esqueçais 
deles. Esta foi a recomendação que os apóstolos Pedro, João e 
Tiago deram, no Concílio de Jerusalém, a Paulo, Barnabé e Tito 
que lá se tinham deslocado para debater a sua missão entre 
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os incircuncisos: «Só nos disseram que nos devíamos lembrar 
dos pobres» (Gal  2, 10). Na sequência de tal recomendação, 
Paulo organizou as coletas a favor dos irmãos da Igreja de 
Jerusalém (cf.  1 Cor  16, 1). Desde o início, a predileção pelos 
pobres e os pequeninos faz parte da missão de anunciar o 
Evangelho. As obras de caridade espiritual e corporal em seu 
favor manifestam uma «preferência divina» que interpela a 
vida de fé de todos os cristãos, chamados a ter os mesmos 
sentimentos de Jesus (cf. Flp 2, 5).

 9. As  OMP, com a sua rede espalhada por todo o 
mundo, refletem a rica variedade do «povo de mil rostos», reunido 
pela graça de Cristo, com o seu ardor missionário; um ardor, 
que não é sempre intenso e vigoroso da mesma maneira 
em toda parte. Entretanto, ao partilhar a mesma urgência 
de confessar Cristo morto e ressuscitado, expressa-se com 
acentuações diferentes, adaptando-se aos vários contextos. A 
revelação do Evangelho não se identifica com nenhuma cultura 
e, no encontro com novas culturas que ainda não receberam a 
pregação cristã, é preciso não impor uma determinada forma 
cultural juntamente com a proposta do Evangelho. Hoje, 
no próprio trabalho das  OMP, convém não levar bagagens 
pesadas; é melhor cingir aos traços essenciais da fé o seu perfil 
diferenciado e o seu referimento comum. Também pode ofuscar 
a universalidade da fé cristã a pretensão de estandardizar a 
forma do anúncio, apostando tudo talvez sobre estereótipos e 
slogans que estão na moda em certos círculos de determinados 
países, cultural ou politicamente dominantes. A propósito, a 
própria relação especial que une as OMP ao Papa e à Igreja de 
Roma constitui um recurso e um sustentáculo de liberdade, que 
a todos ajuda a subtrair-se de modas passageiras, da restrição 
a escolas de pensamento unilaterais ou de homologações 
culturais de cunho neocolonialista: fenómenos que, 
infelizmente, se registam também em contextos eclesiásticos.

 10. As OMP não são, na Igreja, uma entidade fechada em 
si mesma, suspensa no vazio. Entre as suas especificidades, que 
sempre se devem cultivar e renovar, está o vínculo especial que 
as une ao Bispo da Igreja de Roma, que preside na caridade. É 
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belo e reconfortante reconhecer que este vínculo se manifesta 
num trabalho realizado com alegria, sem procurar aplausos 
nem avançar reivindicações. Uma obra que, precisamente na 
sua gratuidade, se entrelaça com o serviço do Papa, servo 
dos servos de Deus. Peço-vos que o caráter distintivo da 
vossa proximidade ao Bispo de Roma seja precisamente este: 
a partilha do amor à Igreja, reflexo do amor a Cristo, vivido 
e traduzido no silêncio, sem enfatuar-se nem assinalar «os 
próprios territórios»; com um trabalho diário que beba na 
caridade e no seu mistério de gratuidade; com uma atividade 
que apoia inúmeras pessoas, interiormente gratas mas 
que talvez não saibam sequer a quem agradecer, pois nem 
conhecem pelo nome as OMP. O mistério da caridade na Igreja 
realiza-se assim. Continuemos a caminhar juntos, felizes de 
avançar por entre provações, graças aos dons e consolações 
do Senhor. Entretanto reconheçamos com alegria que somos 
todos – a começar por mim – servos inúteis.

Conclusão

Ide com entusiasmo: no caminho que vos espera, há tanto a 
fazer. Se houver mudanças a experimentar nos procedimentos, 
é bom que as mesmas procurem aliviar, e não aumentar o peso; 
visem ganhar flexibilidade operacional, e não produzir sistemas 
rígidos adicionais e sempre ameaçados de introversão. Tende 
presente, por um lado, que uma centralização excessiva, em 
vez de ajudar, pode complicar a dinâmica missionária e, por 
outro, que uma articulação puramente nacional das iniciativas 
põe em risco a própria fisionomia da rede das OMP, bem como 
o intercâmbio de dons entre as Igrejas e comunidades locais, 
vivido como fruto e sinal tangível da caridade entre os irmãos, 
na comunhão com o Bispo de Roma.

Em todo o caso, rezai sempre para que toda a consideração 
relativa à estrutura operacional das OMP seja iluminada pela 
única coisa necessária: um pouco de verdadeiro amor à Igreja, 
como reflexo do amor a Cristo. O vosso é um serviço prestado 
ao ardor apostólico, isto é, a um ímpeto de vida teologal que 
só o Espírito Santo pode operar no povo de Deus. Procurai 
fazer bem o vosso trabalho «como se tudo dependesse de vós, 
sabendo que, na realidade, tudo depende de Deus» (Santo 
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Inácio de Loyola). Como vos disse anteriormente, durante um 
dos nossos encontros, tende a prontidão de Maria. Quando foi 
ter com Isabel, Maria não o fez por interesse próprio: foi como 
serva do Senhor Jesus, que levava no seu seio. De Si mesma, 
nada disse; apenas levou o Filho e louvou a Deus. Não era Ela 
a protagonista. Fora como a serva d’Aquele que é também 
o único protagonista da missão. Mas não perdeu tempo, 
foi apressadamente trabalhar para ajudar a sua parenta. 
Ela ensina-nos esta prontidão, a pressa da fidelidade e da 
adoração.

Nossa Senhora vos guarde a vós e às Obras Missionárias 
Pontifícias e vos abençoe no seu Filho, o Senhor, nosso Jesus 
Cristo. Ele, antes de subir ao Céu, prometeu estar sempre 
connosco...até ao fim dos tempos.

Dado em Roma, em São João de Latrão, na Solenidade da Ascensão 
do Senhor, 21 de maio de 2020.

FRANCISCO
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Celebração Missionária

Ambiente

Material

Cajado, sandálias, pegadas, pedras e velas ao longo do caminho. 
Globo. Tocha. Velas para os participantes.

Introdução

O Tema do Guião e Jornada Missionária “Eis-me aqui, envia-
me!” (Is 6,8), foi proposto ao Papa Francisco para a mensagem 
missionária 2020.

“A alegria do Evangelho, que enche a vida da comunidade 
dos discípulos, é uma alegria missionária. Experimentam-na 
os setenta e dois discípulos, que voltam da missão, cheios 
de alegria (cf. Lc 10, 17). Vive-a Jesus, que exulta de alegria 
no Espírito Santo e louva o Pai, porque a sua revelação 
chega aos pobres e aos pequeninos (cf. Lc 10, 21). Sentem-
na, cheios de admiração, os primeiros que se convertem 
no Pentecostes, ao ouvir «cada um na sua própria língua» 
(Act 2, 6) a pregação dos Apóstolos. Esta alegria é um sinal 
de que o Evangelho foi anunciado e está a frutificar. Mas 
contém sempre a dinâmica do êxodo e do dom, de sair de si 
mesmo, de caminhar e de semear sempre de novo, sempre 
mais além. O Senhor diz: «Vamos para outra parte, para as 
aldeias vizinhas, a fim de pregar aí, pois foi para isso que Eu 
vim.» (Mc 1, 38) Ele, depois de lançar a semente num lugar, 
não se demora lá a explicar melhor ou a cumprir novos sinais, 
mas o Espírito leva-O a partir para outras aldeias” (Evangelii 
Gaudium, 21).

VIGÍLIA MISSIONÁRIA
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1.RITOS INICIAIS

Procissão de entrada do celebrante

Cântico

Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância (bis)

1. Louva, minha alma, o Senhor, / louvarei o Senhor toda a minha 
vida,

Presidente: Em nome do Pai…

2.A VIDA É MISSÃO

Admonição - O tema “A vida é missão”, em conjunto com o 
lema “Eis-me aqui, envia-me!” (Is 6,8), escolhido pelo Papa 
Francisco para o Dia Mundial das Missões, vai animar a ação 
missionária na Igreja, em 2020.

Cântico A Vida é Dom de Deus

Refrão:  A vida é dom de Deus / A vida é vocação 
              A vida é chamamento / e envio para a Missão

 És Profeta que Deus chama / És Profeta que Ele envia
    Vai, proclama a Boa Nova / Sol que a todos alumia.

        És arauto da Verdade / Da Justiça e do Amor
       Aponta com liberdade / Rumos de um Mundo Melhor.

1º Leitor - Is 6,1-8 (a 3 vozes): 

V1 - Para alimentar o seu povo e o levar a testemunhar a 
vida nova, Deus chamou, de dentro do Seu povo, algumas 
pessoas a quem formava e confiava a missão particular de 
com Ele colaborar.
Estes eram os Profetas, como foi Isaías. Ele próprio nos 
conta a sua experiência vivencial de encontro com Deus.
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V2 - Vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. Os 
serafins estavam diante dele e clamavam:
«Santo, santo, santo, o Senhor do universo! Toda a terra 
está cheia da sua glória!»
E tremiam os gonzos das portas ao clamor da sua voz, e o 
templo encheu-se de fumo.
Então disse: «Ai de mim, estou perdido, porque sou um 
homem de lábios impuros, que habita no meio de um povo 
de lábios impuros, e vi com os meus olhos o Rei, Senhor do 
universo!» Um dos serafins voou na minha direção; trazia 
na mão uma brasa viva, que tinha tomado do altar com uma 
tenaz. Tocou na minha boca e disse: 

V3 - «Repara bem, isto tocou os teus lábios, foi afastada a 
tua culpa, e apagado o teu pecado!»
 
V2 - Então, ouvi a voz do Senhor que dizia:

V3 - «Quem enviarei? Quem será o nosso mensageiro?»

V2 - Então eu disse: «Eis-me aqui, envia-me.» 

Cânticos: 

Eis-me aqui Senhor / Eis-me aqui Senhor
Eis-me aqui Senhor / Eis-me aqui Senhor

Evangelho (Lc 4,16-20)

Jesus veio a Nazaré, onde tinha sido criado. Segundo o seu 
costume, entrou em dia de sábado na sinagoga e levantou-
se para ler. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías e, 
desenrolando-o, deparou com a passagem em que estava 
escrito:

«O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para 
anunciar a Boa-Nova aos pobres; enviou-me a proclamar a 
libertação aos cativos e, aos cegos, a recuperação da vista; a 
mandar em liberdade os oprimidos, a proclamar um ano favorável 
da parte do Senhor». Depois, enrolou o livro, entregou-o ao 
responsável e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga 
tinham os olhos fixos nele. Começou, então, a dizer-lhes: 
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«Cumpriu-se hoje esta passagem da Escritura, que acabais de 
ouvir.»

Homilia

Preces:  

Cristo confiou aos discípulos a missão: «Ide, pois, fazei 
discípulos de todos os povos batizando-os em nome do Pai, do Filho 
e do Espírito Santo, ensinando-os a cumprir tudo quanto vos tenho 
mandado. E sabei que Eu estarei sempre convosco até ao fim dos 
tempos.» (Mt 28,19-20). 

Este envio missionário chegou até nós. Uma Igreja Missionária 
é aquela que partilha a alegria do Evangelho, além das suas 
fronteiras. Com gratidão e confiança, apresentamos ao Senhor 
as nossas preces e a disponibilidade para a Missão, dizendo: 

Eis-me aqui Senhor, envia-me.

1. Deus de amor e misericórdia protege a tua Igreja, chamada 
a “fazer discípulos de todos os povos”, para que continue 
fiel à sua missão de servir com ousadia e ardor missionário, 
até aos confins do mundo 

Eis-me aqui Senhor, envia-me.

2. Acompanha, Senhor, com o Teu Espírito todos os 
missionários/as, que deixam as suas famílias e a sua pátria 
e partem com a alegria de servir em missão Ad Gentes, para 
que mantenham vivo o entusiasmo e caminhem com fé e 
esperança até às periferias existenciais

Eis-me aqui Senhor, envia-me

3. Pai Santo, guarda na fé e na caridade o Papa Francisco, 
Bispos, Diáconos e todo o Povo de Deus, para que, em Igreja-
comunhão, testemunhemos com a vida e anunciemos com 
entusiasmo o Evangelho da Alegria e da Paz.

Eis-me aqui Senhor, envia-me
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4. Desperta nas nossas comunidades vocações Sacerdotais 
e Missionárias dispostas a servir a missão em qualquer 
continente mas, especialmente, onde Cristo ainda não é 
conhecido.

Eis-me aqui Senhor, envia-me

Presidente: Senhor Nosso Deus, «a alegria é um sinal de que 
o Evangelho foi anunciado e está a frutificar. Mas contém 
sempre a dinâmica do êxodo e do dom, de sair de si mesmo, 
de caminhar e de semear sempre de novo, sempre mais além.» 
Para que isso continue a acontecer, na Família, no trabalho, em 
todo o Mundo, aceita o nosso “Eis-me aqui Senhor, envia-me”.

3. BÊNÇÃO E ENVIO EM MISSÃO 

Presidente: Abençoe-vos Deus Todo Poderoso, Pai, Filho e 
Espírito Santo.
(Não sendo Ministro Ordenado: Abençoe-nos Deus Todo 
Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo)

Envio - Cada pessoa acende a sua vela no Círio Pascal. Enquanto 
se canta o cântico final, um jovem avança lentamente pela 
coxia central da Igreja com a tocha acesa. 

Cântico final

Refrão: Ide por todo o mundo, / Ide por todo o mundo.
Levar a Boa Nova, Levar a Boa Nova, / Levar a Boa Nova: Jesus 
Cristo é o Senhor (bis)

(Após a leitura de cada perícope, cantar o Refrão)

1. «Ide, 
 fazei discípulos de todos os povos, 
 batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, 
 ensinando-os a cumprir tudo quanto vos tenho mandado. 
 Eu estarei convosco até ao fim dos tempos.» (Mt 28,19-20)
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2. «Ide pelo mundo inteiro, 
 proclamai o Evangelho a toda a criatura. 
 Sinais acompanharão aqueles que acreditarem.» 
 (Mc 16,15.17-18)
 
3. «Ide!
 Pelo caminho, 
 proclamai que o Reino do Céu está perto.
 Recebestes de graça, dai de graça.» (Mt 10,6-8)

4. «Ides receber uma força, a do Espírito Santo,  
     e sereis minhas testemunhas até aos confins do mundo.»  
                  (At 1,8)
  

FOTO: Regina Silva_Voluntariado Passionista
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Eis-me aqui, envia-me!

Eucaristia Missionária

- Ambientação: Bíblia, em local de destaque, círio pascal e sementes. 
- Colocar à entrada da Igreja o dístico: “Eis-me aqui, envia-me!” 
(Is 6, 8).
- Providenciar quanto à forma de recolher as ofertas para as missões.

Admonição inicial

“Eis-me aqui, envia-me!” (Is 6, 8). A missão compromete 
e envolve todos nós. Deus chama-nos pelo nome e toma-
nos pela mão (cf. Is 45, 1. 4). Como dizia Bento XVI, a missão 
é a “forma de vida cristã”. Hoje, em que comemoramos o 
Dia Mundial das Missões, celebramos a nossa forma de ser, 
louvando e servindo o Senhor, partilhando tudo o que temos e 
somos. Uma vida missionária é uma vida cheia de sentido, que 
enche de beleza, e de irmãos, o mundo. Com o coração grato, 
iniciamos a Eucaristia, cantando:

Cântico: Eis-me aqui, Senhor!”

Ofertório
(Admonição)

A vida é missão! Missão de evangelizar, de partilhar, de dar 
esperança, missão do pão, missão da paz. Aceita, Senhor, 
nossa vida e missão.

(Água) A igreja continua a necessitar de homens e mulheres 
que, em virtude do seu batismo, respondam ao chamamento 
para ir ao encontro dos irmãos. Esta água simboliza o dia do 
nosso batismo, o nosso envio a sermos missionários. 
Eis-me aqui, envia-me!
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(Globo) Eu sou uma missão. Tu és sempre uma missão. Cada 
batizado é sempre uma missão. Este Globo representa todos 
os homens e mulheres de fé que nos dão testemunho e nos 
mostram ser possível esta abertura ilimitada, esta saída ditada 
pelo impulso urgente do amor. 
Eis-me aqui, envia-me!

(Ofertas) – Tudo nos vem de Ti, Senhor. Estas ofertas são 
partilha dos nossos bens, no apoio à missão. 
Eis-me aqui, envia-me!

(Pão e Vinho) – Ser Missão é ser de Deus e para Deus, no serviço 
aos irmãos. Espalhar o amor, partilhar a Palavra e o pão. Neste 
pão e neste vinho entregamos os sacrifícios, os trabalhos e 
as alegrias para que sejam transformados em esperança de 
eternidade no amor do Pai. Eis-me aqui, envia-me!

Compromisso
(poderá ser feito por um leitor ou por toda a assembleia, se for 

projetado)

“Eis-me aqui, envia-me!” (Is 6, 8)
Envia-me hoje ao encontro, 
envia-me a amar.
Tu fazes comigo o caminho
ao encontro dos mais pobres, 
ao encontro dos irmãos, 
amando, perdoando, dando as mãos.
Sair de mim e partir,
espalhar a Boa Nova da tua ressurreição,
e tornar-me teu discípulo.
Fazer brotar nova esperança, 
nova luz, homens novos,
nascidos do teu amor.
Pela missão, por esse amor,
eu te dou graças Senhor e te digo:
“Eis-me aqui, envia-me!”
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Rosário Missionário

MISTÉRIOS DO ROSÁRIO À LUZ DE UM 
ESTABELECIMENTO PRISIONAL

(Com orações e testemunhos de reclusos, técnicos, médico e guardas prisionais)

MISTÉRIOS GOZOSOS
(Segundas e Sábados)

1º Mistério:  
A Anunciação do Anjo a Nossa Senhora (Lc 1,26-38).

 Deus escolheu Maria para ser a mãe de Jesus. Mas Deus 
não nos impõe nada, apenas propõe e espera a nossa resposta, 
respeitando sempre a nossa liberdade. Vem ao nosso encontro 
através de mensageiros. A Maria, enviou o anjo Gabriel.
Os voluntários não são mais do que mensageiros, instrumentos 
de que o Senhor se serve para chegar até estes irmãos 
necessitados de Esperança.
 Oração de um recluso preso:
 “Ó Jesus confio em Ti. Na minha aflição, no meu pecado 
volto-me para Ti. Quero escutar Maria, minha Mãe, que me diz: “ 
Fazei o que Ele vos disser”. Ó Maria, entrego-me a vós. Confio no 
vosso acolhimento e na vossa proteção. O que seria de mim, depois 
de tudo o que me aconteceu, sem a vossa ajuda de Mãe e sem a 
força do teu Filho Jesus? “
 Neste mistério, queremos pedir por todos os reclusos 
para que recebam com fé a mensagem que lhes chega em cada 
voluntário, e que os ajudam a sentir quão importantes são para 
Jesus, como são amados por Ele e como é importante dizer 
“SIM”, como Maria, ao seu projeto de Amor.
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2º Mistério: 
A visita de Nossa Senhora a Santa Isabel (Lc 1, 39-45)

 O anjo disse a Maria que a sua prima Isabel, apesar 
de já ter uma idade avançada, também iria ter um filho e que 
já se encontrava no 6º mês da sua gravidez. Humanamente, 
esta gravidez, tal como a de Maria, era impossível. Porém, 
Maria não duvidou. Ela sabia que a Deus nada é impossível e 
acreditou nas palavras do anjo. Por ter acreditado, sentiu que 
a prima precisaria da sua ajuda e por isso se pôs a caminho, 
“apressadamente”, e ficou com ela até João nascer.
 Oração de uma voluntária católica: 
 “Ó Maria, Mãe de Deus e da Igreja, fiel discípula do teu 
Filho, volto-me para Ti e confio-te todos estes irmãos privados de 
liberdade que visito todas as semanas. Em cada um deles já lá está 
o teu Filho a dizer-me: “Estava preso e visitaste-me”. Maria, mãe de 
todos os reclusos, ensina-me a ver em cada um a presença do Teu 
filho e a reconhecer a dignidade de cada um para além da sua culpa 
e pecado. “.
 Peçamos, neste mistério, por todos os voluntários 
cristãos que visitam os reclusos Que acreditem, como Maria, 
“que a Deus nada é impossível” e que é possível recomeçar uma 
vida nova centrada em Jesus e na sua mensagem. Que o nosso 
exemplo de Fé, de paciência e bondade os ajude a acreditar em 
si mesmos, nos outros e em Deus.

3º Mistério: 
O nascimento do Menino Jesus em Belém (Lc 2, 1-7)

 Jesus é Deus feito Homem que quis vir ao mundo, ser 
Homem no meio dos homens, para melhor os compreender e 
amar e nos mostrar o amor de Deus. O nosso Deus ama-nos 
tanto que quis nascer e ser igual a nós em tudo, menos no 
pecado, para nos fazer iguais a Ele 
 Oração de um recluso:
 “Ó Maria, ao dares à luz o teu filho Jesus também o deste 
à minha vida. Ele é Luz no meu caminho, apesar de estar preso e 
de tudo o que eu fiz. Ele é força positiva, fé e esperança aqui, na 
cadeia, e na minha vida lá fora. Ajuda-me a superar o mal e a fazer 
o bem. Nossa Senhora, ajuda-me a reconhecer Jesus como Filho de 
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Deus, que veio ao mundo para nos salvar. “
 Oremos por todos os reclusos para que sejam ajudados, 
no seu tempo de reclusão, a crescerem na Fé e no respeito por 
si próprios e pelos outros.

4º Mistério: 
A Apresentação do Menino Jesus no Templo (Lc 2, 21-24)

 Era um costume judaico levar o 1º filho do sexo 
masculino ao Templo para ser apresentado ao Senhor. Maria 
e José eram em tudo obedientes às leis do seu povo e, por isso, 
levaram Jesus ao Templo.
 Por certo que nós nem sempre cumprimos os nossos 
deveres nem respeitamos os direitos dos outros. Mas Deus é 
Pai e compreende todas as nossas quedas. É Jesus que nos 
estende a mão para nos levantar e nos ajudar a recomeçar de 
novo.
 Oração de um recluso:
  “Quanto maior é o pecado, maior é a Misericórdia de 
Deus”, disseram-me numa reunião de Oração aqui, na cadeia. Peço 
a Deus a graça da Fé para não me deixar ir abaixo e ser capaz de 
superar todos os problemas do dia a dia. Acredito que vou voltar a 
estar com a minha filha, com a minha avó e que tudo vai mudar para 
melhor. Só agora arranjei vontade e coragem para Te falar. Ajuda-
me Senhor, ajuda-me Mãe.”
 Rezemos por todas as pessoas privadas de liberdade 
para que acreditem que Deus dá sempre uma nova oportunidade 
para saborear a Sabedoria e a infinita Misericórdia de Deus.
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5º Mistério: 
O encontro do Menino Jesus no Templo ( Lc 2, 42-52)

 Maria, José e Jesus foram a Jerusalém adorar a Deus 
no Templo, como era costume fazer em vários momentos do 
ano. Era a Festa dos Tabernáculos. No regresso, Jesus ficou no 
Templo sem os pais se aperceberem. Quando deram pela falta 
dele, procuraram-no aflitos. Depois de algum tempo foram 
encontrá-Lo no Templo, com os sacerdotes, a explicar-lhes a 
Palavra de Deus, nas Escrituras.
 Testemunho de um guarda prisional:
 “O que os voluntários católicos vêm trazer aqui é uma 
palavra de ânimo, de força e de Esperança. É muito reconfortante 
para eles, mas também para nós, guardas, porque estando eles 
mais calmos, mais serenos, também nós beneficiamos com isso 
pois torna-se mais fácil o nosso trabalho cá dentro. Por isso, eu 
agradeço esse trabalho gratuito dos voluntários que aqui vêm todas 
as semanas trazer a Palavra de Deus, o reconforto e o apoio social.”
 Peçamos, neste mistério, pela Igreja e pelo seu serviço 
de Pastoral dentro das cadeias, para que promovam a formação 
humana e cristã dos reclusos, e de todos os voluntários, e 
defendam sempre a vida como um valor inviolável.

FOTO: DR
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MISTÉRIOS DOLOROSOS
(Terças e Sextas)

1º Mistério: 
A Agonia de Jesus no Horto (Mt 26, 36-39)

 Numa prisão, as horas mais difíceis são as da solidão. 
O recluso, quando chega, vem sozinho carregando uma 
consciência pesada pelo crime que cometeu e colocado 
numa cela, sozinho, sem outros companheiros ou amigos. 
Dependendo do crime que cometeu será aceite ou não, 
pelos outros. A violência doméstica e a violação de crianças 
estigmatiza-os ainda mais e, o remorso, pode levá-los ao 
suicídio.
 Escutemos a oração de um recluso numa hora de 
solidão:
 “Dizem-me que devo rezar. Mas como poderei rezar, eu que 
estou tão infeliz? Estou triste, estou revoltado, quase desesperado. 
Sinto-me mais com vontade de praguejar do que rezar. Sofro 
profundamente porque todos estão contra mim e me julgam mal por 
me encontrar aqui longe dos meus, afastado das minhas ocupações, 
sem liberdade e sem honra. Senhor, tal como Tu, no jardim das 
Oliveiras, também eu transpiro e tenho vontade de chorar. Senhor, 
peço-Te perdão e misericórdia. Rogo-te por mim e pelos que me são 
queridos. Senhor, diz-lhes que se lembrem de mim e que continuem 
a gostar de mim, (preciso tanto de saber que alguém ainda gosta de 
mim…). Pelo menos Tu, que sofreste mais do que eu, escuta a minha 
prece. Dá-me, Senhor, a paz para o meu coração e uma consciência 
capaz de bons pensamentos.”
 Neste mistério, rezemos por todos os reclusos que, 
perante a sua condenação, não desesperam. Que sejam 
acolhidos por pessoas que lhes falem do amor e da bondade 
de Deus.
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2º Mistério: 
A Flagelação de Jesus (Jo 19,1-3)

 Jesus é o Caminho, a Verdade e a Vida. Vem ao mundo 
para dar testemunho da Verdade. 
 Num estabelecimento prisional o que menos se toca é a 
Verdade. Mergulhados na sua “noite”, nas suas histórias de vida, 
marcadas por infâncias sem afetos familiares e cheia de violência, 
sem ter quem lhes fale que, apesar dos muitos anos de prisão que 
venham a cumprir, ninguém lhes pode aprisionar a sua dignidade 
de filhos de Deus. Nesses momentos, os reclusos deixam de 
acreditar na possibilidade de uma recuperação e de uma segunda 
oportunidade.
 Testemunho de uma visitadora prisional:
 “Lembro-me de, numa visita à prisão, ter abordado um recluso 
que tinha sabido, nessa semana, que fora condenado a 10 anos de 
prisão. Disse-lhe que esses anos de prisão poderiam ser, se ele quisesse, 
uma oportunidade para refletir e tentar melhorar a sua forma de ser 
para que, quando saísse não voltasse a cair nos erros que o levou a essa 
condenação. No meio da conversa fui dizendo que jamais poderia perder 
a sua dignidade e a sua condição de filho de Deus, criado à sua imagem 
e semelhança. O jovem fixou em mim o seu olhar admirado e disse-me. 
“Filho de Deus, eu? Filho de uma outra coisa já todos me chamaram mas 
Filho de Deus nunca. Tive que vir para a prisão para saber que era filhos 
de Deus”.
 Neste mistério, oremos por todos os reclusos para que 
passem o tempo da prisão com dignidade e com confiança em 
Deus que nunca desiste dos seus filhos e vem sempre em ajuda das 
suas fraquezas e limitações.

3º Mistério
A  Coroação de espinhos (Mt 27, 27-29)

 Jesus sofreu quando foi coroado de espinhos. Ainda 
hoje sofre nas pessoas que são espinhos para os outros, 
ferindo-os com o seu egoísmo e maldade. Também nós 
podemos ajudar a tirar os espinhos da vida dos outros, com a 
nossa presença, a nossa compreensão e o nosso respeito por 
cada um, pela sua história de vida, pelos seus erros e pelos seus 
desejos de mudança.
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 Oração de um recluso:
 “Estou aqui, sozinho na Tua presença, na escuridão desta 
prisão, pobre e desprezado. Derrama sobre as minhas feridas o 
óleo do perdão e da consolação e o vinho da fraternidade que 
fortalece o coração. Ensina-me a manter a esperança no meio do 
desespero. Meu Senhor e meu Deus, eu creio. Ajuda-me, na minha 
incredulidade.”
 Rezamos, neste mistério, por todos os que se 
encontram em situação de reclusão e por aqueles que, saindo 
das prisões, têm dificuldade na sua integração social e no 
acolhimento familiar.

4º Mistério
Jesus carrega a cruz aos ombros (Mc 15, 21-22)

 Hoje, continuamos a precisar de muitos Cireneus 
para ajudar as pessoas a levar a sua cruz. E, mesmo de longe, 
podemos ser cireneus dos outros.
 Escutemos como um recluso português, no estrangeiro, 
foi ajudado através de cartas que mudaram totalmente a sua 
vida, lhe reduziram a sua pena até à sua integração na sociedade: 
 “Preso num EP de Inglaterra, atravessei aquela fase em que 
pensava que ninguém está para nos aturar, a nós presos, por nossa 
culpa e, ainda por cima, num país que não é o nosso e onde ninguém 
nos conhece. A vontade de morrer era muita e cheguei a pegar na 
gilete para cortar os pulsos. 
Mas não estava a pensar bem...Pedi ajuda e um dia recebi uma carta 
de Portugal, de uma irmã Teresiana.
Quando li a carta que me foi entregue pelo guarda prisional, a minha 
vida mudou. Chamo-lhe a “carta da minha conversão”, que ainda 
hoje tenho comigo. A seguir a essa vieram outras, muitas outras, 
que me incentivavam à mudança, a acreditar em mim, em Jesus e em 
nossa Senhora.
Não estava sozinho! Fui acompanhado  por cartas destas irmãs 
durante toda a minha condenação Pensei que Jesus e Maria me 
tinham abandonado e já não acreditava em nada. 
Mas as cartas semanais daquela irmã fizeram-me acreditar. Esperava 
ansiosamente aquelas cartas, vindas de Portugal, de uma religiosa 
que não me conhecia e que eu também não sabia quem era.
Aqueles conselhos, aquelas orações que me enviava, a bíblia, os livros, 



67

ajudaram-me no encontro com Jesus e Maria que, segundo a irmã, 
“estavam muito interessados na minha recuperação”. O “mundo lá 
fora está à tua espera mas como uma criatura nova”, dizia-me a irmã 
nas suas cartas.
Eu comecei a querer mudar. Comecei a rezar as orações que me 
enviava, mudei o meu comportamento perante os meus colegas 
reclusos e perante os guardas prisionais. Numa prisão com mais de 
mil reclusos, fui considerado o recluso com melhor comportamento. 
A irmã mandava-me mensalmente um plano de vida e eu procurava 
cumprir. Fiz vários cursos dentro da cadeia, desde a pintura à 
mecânica, aos computadores e às normas de vida e convivência. Dos 
12 anos de prisão a que fui condenado cumpri apenas 5 anos. Menos 
de metade, devido ao meu bom comportamento.
Saí, reconstruí a minha vida e hoje trabalho numa empresa de 
pintura, no Mónaco 
Agradeço a Jesus e a Maria todos os dias, por aquela primeira carta da 
irmã Maria, vinda de Portugal.
Hoje sei que Deus me ama, não me abandona e põe sempre pessoas 
no meu caminho para me ajudar.”
 Rezemos, neste mistério, por todos os que são capazes 
de sair de si próprios para ajudar os outros e que, pela ação do 
Espírito Santo, são criativos nas formas de chegar até eles.

5º Mistério
A Crucifixão e morte de Jesus (Jo 19, 25-27)

 Jesus, não tendo mais nada para nos dar deu-nos a sua 
Mãe Santíssima. Ela é a Mãe de cada um de nós, é a Mãe da 
Igreja e de todos os reclusos. 
 Oração de um recluso:
 “Jesus, que me amas, me conheces e desejas que seja feliz, 
hoje e para sempre, ajuda-me a passar com coragem e dignidade este 
tempo da minha prisão.
Tu, que também estiveste preso e foste condenado injustamente, dá-
me coragem para aceitar com paz, dignidade e serenidade a minha 
pena.
Ensina-me a não desanimar, a aprender com os meu erros e a levar, 
com amor e confiança em Ti, a minha cruz.
Tal como o bom ladrão também eu te peço: “Lembra-te de mim no Teu 
reino” e dá-me o teu perdão e a tua misericórdia.
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Maria, minha Mãe, guarda-me em teu regaço, protege-me sempre e 
abençoa todos os que me amam e me querem bem. Ámen.”
 Rezemos pelos guardas, técnicos, e por todos os que 
exercem a sua profissão num EP, para que o façam com espírito 
de serviço e se empenhem na reinserção social de todos os 
reclusos.
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MISTÉRIOS DA LUZ
(Quintas)

1º mistério  
O Batismo do Senhor (Mt 3,13)

 Jesus, Salvador do mundo, solidário com todos os 
homens pecadores, entra na fila dos que vão receber o batismo 
penitencial de João Batista, não porque precisasse de purifi-
cação, mas para indicar que assumia os pecados de todos para 
expiá-los. 
 Rezemos a oração de um visitador prisional:
 “Preso com os presos, assim nos queres ó Pai junto dos 
irmãos e das irmãs que nesta hora das suas vidas vivem presos da 
sua liberdade.
Faz-nos mensageiros do Amor e da Esperança!..
Que a nossa pastoral seja espaço de reencontro com a Vida e 
bálsamo que cura as feridas que choram…
 Ajuda-nos, ó Pai, a ver em cada recluso o rosto de Jesus 
que cura, liberta e levanta do chão, num abraço constante e 
total fraternidade. Ontem, hoje e sempre disponíveis, frágeis e 
abandonados, aos projetos pequenos das nossas incapacidades, 
mas fortes e encorajados pela vida que de Ti nos vem. Graças, 
Senhor, pelo amor que do Teu Jesus nos faz família e irmãos uns dos 
outros. Ámen

2º mistério: 
As Bodas de Caná (Jo 2,5) 

 
 Neste contexto, Jesus inicia os seus sinais 
transformando a água em vinho, a partir da intervenção de 
Sua Mãe. Desta maneira Ele abre à Fé o coração dos seus 
discípulos. Maria, a mais perfeita discípula de Jesus, indica 
a todos a estrada do cumprimento da Palavra do seu Filho: 
“Fazei tudo o que Ele vos disser!” 
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  Não há EP que na capela ou na sala das reuniões não 
tenha uma imagem de Nossa Senhora de Fátima a quem os 
reclusos rezam, em especial no mês de maio. Oferecer um 
rosário aos reclusos é o melhor presente que lhe podemos dar. 
Trazem-no ao pescoço e levam-no para os tribunais quando 
vão ser julgados e pedem outros para os seus familiares.
 Escutemos a oração de uma reclusa, a Maria:
 Senhora, confio-te a minha vida e o meu pecado. Só a Ti, 
Mãe posso confiar os meus temores e os meus medos. No Calvário 
olhavas para o teu Filho Jesus. Olha hoje também para mim, cruza 
o teu olhar com o meu, dá-me a tua paz e o perdão do teu Filho. Sê 
para mim, Senhora, uma Mãe de consolação e intercessão”. Ámen

3º mistério
Jesus anuncia o Reino de Deus convidando os homens à 

conversão (Mc 1, 14-15)

 Jesus ilumina o mundo anunciando, proclamando, 
instaurando o Reino de Deus. Para fazer parte deste Reino é 
preciso converter-se a Deus, mudar de vida, arrepender-se dos 
pecados para receber o perdão de Jesus. 
 Testemunho de conversão de um recluso:
 “Foi a Fé e a Esperança que me converteram nesta cadeia. 
A presença dos voluntários, que todas as semanas vêm aqui trazer-
nos a Palavra de Deus, deu-me uma visão diferente da Igreja. 
Aproximam-se de nós com amor, sem nos julgar. Com eles aprendi 
que Deus condena o meu pecado mas não me condena a mim. A mim, 
ama-me e quer que eu alicerce o meu futuro na minha realidade e 
não nas minhas ilusões. Nos voluntários católicos, e nas mensagens 
que nos trazem, reconheço Deus a cuidar de mim. Na relação de 
proximidade que têm comigo descobri que vale a pena seguir Jesus, 
e é isso que eu quero fazer no futuro. Dou graças a Deus por estas 
pessoas que me deram uma visão mais bonita e mais próxima da 
Igreja. Quero seguir Jesus hoje e sempre. Ámen
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4º mistério
A Transfiguração do Senhor (Mt 17, 5)

 É Mistério de Luz por excelência. Nele, Jesus manifesta 
no seu rosto a glória da sua Divindade, dispondo os Apóstolos 
para viverem o drama da Paixão. Referindo-se ao Filho, o Pai 
Celeste dá testemunho, dizendo:
  “Este é o meu Filho amado, n’Ele está todo o meu 
agrado. Escutai-O”
 Testemunho da diretora de um EP:
 “ A presença destes voluntários católicos é muito 
importante no Estabelecimento. A sua presença e relacionamento 
com os reclusos, os conteúdos e valores que oferecem, os textos 
da Palavra de Deus, as orações e reflexões que fazem, ajudam-nos 
na renovação das suas vidas, não só enquanto estão privados da 
liberdade, mas também nas suas ações, quando saírem. Na presença 
destes voluntários católicos é a Igreja que vem ter com eles para 
lhes apresentar o plano Salvador de Cristo. Só temos que agradecer 
a sua presença e dar graças a Deus, porque a Igreja, através dos 
voluntários, do Pároco e do Senhor Arcebispo, anima-nos a seguir 
em frente no nosso projeto de reinserção social destes jovens.
 Rezemos por todos os profissionais do ministério da 
Justiça que exercem a sua profissão nas cadeias, nos tribunais 
e noutros lugares, para que promovam sempre a dignidade da 
pessoa humana, confiem na sua recuperação e sejam justos 
nos seus julgamentos.

5º mistério
Jesus institui a Eucaristia (Jo 6, 54)

 Trata-se do Memorial do Mistério Pascal. Sacramento 
do Corpo, Sangue, Alma e Divindade de Jesus Cristo. A 
Eucaristia é o centro da nossa vida cristã, na qual se dá a 
conhecer Cristo vivo e presente no Pão e no Vinho.
 Testemunho do papa Francisco, que tem dedicado 
uma particular atenção às pessoas privadas de liberdade:
 “ As prisões precisam de ser laboratórios de humanidade 
e de Esperança. Devem ser espaços de mudança de vida através 
de percursos de Fé, de trabalho, de formação profissional mas, 
sobretudo, de proximidade espiritual e de compaixão, segundo o 
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exemplo do bom samaritano. Aos voluntários, o papa pede que 
“curemos feridas, partilhemos sorrisos, que não deixemos “ sós 
os que estão sozinhos.”
 Aos reclusos, o papa pede “coragem para reconhecerem 
os seus erros e pedir perdão. Lembra-lhes “que estão no coração 
de Deus e são preciosos aos seus olhos” Diz-lhes mesmo: “Não se 
deixem aprisionar na cela escura de um coração sem esperança, 
não cedam à resignação. Deus é maior do que qualquer problema 
e espera por vós porque vos ama.”
 Rezemos com o papa:
  Ó Deus, rei da justiça e da paz que acolheste no grito do 
teu Filho o de toda a humanidade, ajuda-nos a não identificar 
a pessoa com o mal cometido e ajuda-nos para que saibamos 
reconhecer-Te nos padecimentos da humanidade. 
 Por Cristo Senhor Nosso. Ámen

FOTO: Ir. Maria Fátima Magalhães
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MISTÉRIOS GLORIOSOS
(Quartas e Domingos)

1º Mistério:
A Ressurreição de Jesus Cristo ( Jo 20, 1-7)

 Na manhã de Páscoa, os discípulos vão à procura 
do Mestre. No sepulcro vazio, no mais profundo desespero 
humano, encontram sinais do Ressuscitado. “Ressuscitou: não 
está aqui… Ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá O vereis!” 
Agora é tempo de procurar o Ressuscitado que vai à nossa 
frente. 
 Testemunho de um médico prisional:
 “Ao entrar na prisão sinto a privação da liberdade, oprime-
me o peso da segurança, vejo a penumbra do mal, da violência, da 
miséria humana. Fica presente a tentativa de dominar a orgulhosa 
tentação do julgamento moral. Qual sepulcro vazio. Onde está a 
dignidade? Onde está a bondade? Onde está o Homem? Que silêncio 
… 
 Se dermos ouvidos a esse silêncio podemos chegar a 
ouvir o silêncio a sussurrar-nos: “Ressuscitou: não está aqui… Ele 
vai adiante…” E, então, a prisão é caminho. E os reclusos? São os 
desumanos, os malvados, os perdidos, os pecadores? Não! São os 
companheiros do caminho…
 Peçamos a Deus por todos estes companheiros do 
caminho para que também eles descubram que é possível a 
Ressurreição nas suas vidas.

2º Mistério
A Ascensão de Jesus Cristo (Lc 24, 46-53)

 O Ressuscitado não para. Vai sempre à frente. Por 
mais que nos aproximemos, por mais que caminhemos, Ele 
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continua sempre à frente. E assim nos vai levando. Próximo, 
tão próximo que por vezes nos toca e nos fala. Toca-nos e 
fala-nos para que não paremos, para nos renovar no cansaço, 
para nos lembrar a missão, o próximo passo do caminho. 
Envia-nos a todos, não a alguns. Incentiva-nos a não escolher 
as pessoas, a acolher todos. E se, em algum momento do 
caminho, por impossibilidade de tudo fazermos, tivermos de 
escolher a quem fazer o bem…o critério não será o do mérito, 
mas o do mais frágil.
 Testemunho da Esposa de um recluso:
 “Com a prisão do meu marido perdi tudo: a casa, a saúde, 
os bens, os amigos e amigas. São poucos os que perguntam por 
ele. Parece que têm medo de que lhes aconteça algo a eles também. 
Mas eu continuo a acreditar nele, a visitá-lo e sempre que ele vem 
de precária fazemos uma festa em família.”
 Rezemos, neste mistério, por todos os familiares dos 
reclusos para que sejam fortes e não abandonem os seus 
familiares que estão privados de liberdade, e que os seus lares 
continuem a ser portos de abrigo que os acolham, quando 
saírem da prisão.

3º Mistério
A Vinda do Espírito Santo ( Jo 14, 15-17)

 Em Jesus Ressuscitado não se apagam as marcas 
da crucifixão. Permanecem presentes, vivas, verdadeiras, 
palpáveis e, agora, iluminadas pela luz da Ressurreição de 
Cristo que afinal está vivo, transmitem não a dor, mas a 
alegria, não o desespero, mas a esperança, não o abandono, 
mas o acolhimento, não a morte, mas a vida, não o fim, mas o 
início. A Ressurreição contempla-se através das chagas e não 
é possível experimentá-la sem ver, sem tocar essas mesmas 
chagas. Não há outro caminho.
 Testemunho de um capelão prisional: 
  “Nos estabelecimentos prisionais, aí onde está o sofrimento 
humano inexplicável do mal infligido e sofrido, aí onde está a 
miséria da brutalidade humana capaz dos mais hediondos crimes, 
aí onde está o mais profundo desamor a bradar com agressividade, 
interesses mesquinhos, insultos e indiferenças, quais chagas de 
Cristo palpáveis, verdadeiras e vivas, aí mesmo, se olharmos mais 
fundo e se ouvirmos mais silenciosamente, chegaremos a ver e a 
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ouvir o Espírito Santo a enviar-nos. A enviar-nos aí mesmo, a esse 
local, a esse tempo, a essas pessoas. E se nos faltar as forças, e se 
nos sentirmos fracos, cansados e indignos, aí estará Ele a fortalecer-
nos com o Seu Espírito”
 Rezemos por todos os capelães das cadeias de Portugal 
e do mundo inteiro para que a Luz do Espírito os ilumine na 
sua missão de paz, de perdão e misericórdia, junto de todos os 
reclusos.

4º Mistério
A Assunção de Maria (Lc 1, 43-45)

 Na intensidade do encontro entre Maria e Isabel 
soam estas palavras: “Bem-aventurada aquela que acreditou 
no cumprimento de tudo quanto lhe foi dito da parte do 
Senhor”. Não há maior alegria do que a do encontro verdadeiro 
entre duas pessoas, encontro onde acontece a partilha de 
sentimentos, onde a compaixão abre caminho ao perdão, onde 
a humanidade se partilha e se entreajuda. 
 Testemunho de solidariedade entre reclusos:
 Chegou ao EP um recluso muito pobre, com sete filhos, cujo 
crime foi o furto para “matar a fome aos filhos”, como dizia. Todas 
as semanas a esposa o visitava e claro, o tema da conversa eram os 
filhos e as suas carências. Todos os dias dão aos reclusos, depois 
do jantar, um reforço alimentar para a ceia, antes de deitar. Esse 
recluso nunca comia o seu reforço para o entregar à esposa, na hora 
da visita semanal. Os colegas de cela, e outros, começaram também 
a entregar o seu reforço ao colega, para os seus filhos. Ao chegar o 
dia da visita semanal um grande saco, com fruta, sandes, iogurtes, 
sumos, etc. era entregue à mãe das crianças. Quando, na visita 
semanal os reclusos me contaram os seus gestos, não pude deixar 
de dar graças a Deus que, em qualquer lugar, até naqueles que nós 
pensamos improváveis, manifesta o seu Amor e misericórdia.  
 Rezemos por todos os reclusos, para que mantenham 
sempre a solidariedade entre si, e se ajudem mutuamente nas 
suas dificuldades.
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5º Mistério
 A Coroação de Maria (Lc 1, 30-32)

 “Não temas, Maria, porque encontraste graça diante 
de Deus. Conceberás e darás à luz um Filho… Eis a escrava 
do Senhor; faça-se em mim segundo a tua palavra”. A 
coroa de Maria sempre foi o serviço. Não busca elogios nem 
homenagens. Não olha a riscos nem a medos. Não escolhe os 
postos mais visíveis, nem os de mais destaque social. Apenas 
se coloca ao serviço.
 Testemunho de um recluso que pagou a multa a um 
jovem para que ele não ficasse preso. “Connosco não aprende 
nada”
 “Um dia precisei de um grupo de homens para me ajudarem 
a montar cadeiras num jardim para uma festa de catequese. O EP 
local permitiu que um grupo de reclusos me fosse ajudar. Entre 
eles estava um jovem que, ao recolher as cadeiras, encontrou um 
saco de senhora com uma boa quantia de dinheiro. Entregou-me 
a carteira e acabei por saber quem era a catequista que a tinha 
deixado abandonada no jardim. Esta, ao saber da atitude do jovem, 
não quis o dinheiro. Foi comigo à cadeia, levou a carteira, colocou 
nela um pouco mais de dinheiro e entregou-a ao recluso para que 
o gastasse nas suas necessidades. Mas ele não quis ficar com o 
dinheiro. Pediu-me que o guardasse e quando precisasse pedir-me-
ia. Um dia recebi um telefonema da cadeia. Era o jovem a pedir-me 
o dinheiro para pagar a multa de um jovem de 17 anos que tinha 
entrado naquela tarde, por causa de uma multa que não tinha pago. 
Não queria que ele ficasse na cadeia porque, como me disse “aqui 
não aprende nada connosco”. Queria pagar a multa para que o 
jovem se fosse embora. O jovem tinha sido apanhado na rua e vinha 
sujo, esfarrapado e esfomeado. Ficou ali naquela noite, lavou-se, 
alimentou-se e, no dia seguinte, tratei do pagamento da multa e o 
jovem saiu.
Foi graças a esta atitude generosa de um recluso que o jovem pode 
sair e não ficar ali, alguns meses, a “aprender o que não devia” como 
dizia o outro recluso.”
 Peçamos por todos os reclusos que cometem erros, 
mas não são um erro, não estão “arrumados” para Deus. Que 
o Espírito Santo atue nas suas vidas e faça surgir entre eles 
gestos de fraternidade, bondade e compaixão.
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Missão em Diálogo

 O Pontifício Conselho para o Diálogo Inter-religioso 
(PCDI), cuja finalidade específica é a promoção do diálogo 
inter-religioso na linha do II Concílio do Vaticano, existe desde 
1964 (antes de 1988 era denominado Secretariado para os 
Não Cristãos). As responsabilidades do PCDI são: 1) promover 
o entendimento mútuo, o respeito e a colaboração entre 
católicos e membros de outras religiões; 2) encorajar o estudo 
das religiões; 3) promover a formação de pessoas que se 
dedicam ao diálogo. A sua metodologia implica uma partilha 
franca e aberta, com vista a um enriquecimento mútuo. 

O diálogo inter-religioso não é traição à evangelização nem 
pode significar um novo método de apelo à conversão; não 
é uma velada forma de proselitismo nem um estratagema 
sustentado pelo instinto de sobrevivência. É, sim, uma «arte 
de comunicação espiritual», onde têm papel cimeiro as 
caraterísticas de clareza, mansidão, confiança e prudência, 
como referia Paulo VI, na sua encíclica Ecclesiam Suam, 
publicada em 1964. Sempre conscientes de que o Espírito Santo, 
na qualidade de «protagonista da missão» (Papa Francisco), 
já está a trabalhar no coração dos parceiros do diálogo.

Formas de diálogo

O documento Diálogo e Anúncio (1991), apresenta quatro formas 
de diálogo inter-religioso: da vida, das obras, de intercâmbios 
teológicos e de experiência religiosa. (DA, 42)

a) O diálogo da vida

DIALÓGO 
INTER-RELIGIOSO
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No nosso dia a dia, deparamo-nos com a diversidade de 
religiões no mesmo seio comunitário, grupal ou familiar: qual 
o diálogo possível? O que é que se espera de um católico na 
relação com os ritos culturais que derivam de outras tradições? 
O documento diz-nos que no exercício do diálogo da vida, as 
pessoas se esforçam «por viver num espírito de abertura e de 
boa vizinhança, compartilhando as suas alegrias e tristezas, os 
seus problemas e as suas preocupações». 

b) O diálogo das obras
Estamos ainda ligeiramente claudicantes no que diz respeito 
às mudanças que o coronavírus Covid-19 nos tem imposto. 
Lançou muita gente no desemprego e tirou pão a muitas bocas. 
Cada vez é mais consensual o sentimento de que o mundo 
não voltará a ser como era, antes da pandemia. O ser humano 
é solidário na sua essência. Em situações dramáticas, as 
religiões dão as mãos e estendem-nas a ateus e a indiferentes, 
conjugando esforços «em vista do desenvolvimento integral e 
da libertação da gente». 

c) O diálogo dos intercâmbios teológicos
Necessitamos de conhecer as outras religiões? Quais são os 
princípios fundamentais para o diálogo teológico com as outras 
tradições religiosas? Sem dúvida, é esta a dimensão mais 
difícil do diálogo inter-religioso, «onde os peritos procuram 
aprofundar a compreensão das suas respetivas heranças 
religiosas e apreciar os valores espirituais uns dos outros».

d) O diálogo da experiência religiosa
Há algumas experiências concretas de diálogo intermonástico, 
principalmente permanência de monges beneditinos em 
mosteiros zen e de monges zen em mosteiros beneditinos, 
compartilhando as suas riquezas espirituais, «por exemplo, no 
que se refere à oração e à contemplação, à fé e aos caminhos 
da busca de Deus e do Absoluto». 

 Civilização do encontro

O Papa Francisco não se cansa de apelar à dinamização do 
diálogo inter-religioso e tem dado verdadeiros exemplos 
de saída, para ir ao encontro do outro. Afirmava ele que 
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as religiões têm como obrigação a construção de uma 
«civilização do encontro». Dizia, ainda, que o trabalho da 
Santa Sé nesta matéria deve ser feito em três frentes: a frente 
da «sinceridade de coração», a da «coragem na diferença» 
e a da «preservação da identidade». Na preservação da 
identidade «porque não é possível encetar um diálogo 
verdadeiro baseado na ambiguidade ou no sacrifício do bem 
próprio para agradar aos outros». Na coragem da diferença 
«porque quem é diferente, cultural ou religiosamente, não 
pode ser visto ou tratado como um inimigo, mas acolhido como 
um companheiro de caminhada». E na sinceridade de coração 
«porque o diálogo, como expressão autêntica do humano, não 
é uma estratégia escudada em segundas intenções, mas uma 
via para a verdade» (À Cúria Romana, 21-12-2017).

O diálogo inter-religioso não é terreno fácil, mas é incontornável. 
Em 2019, o Papa Francisco assinou, juntamente com o Grão 
Imame Al-Tayyeb, a Declaração de Abu Dhabi, apresentada 
como «histórica», pelo Vaticano, que condena o terrorismo 
e a intolerância religiosa. Certamente muito se falará ainda 
desta Declaração como símbolo da «civilização do encontro», 
civilização essa realmente preciosa a uma Igreja sã.

Adelino Ascenso
Superior Geral da SMB



80

Via Sacra

Introdução

Todos somos enviados a ser testemunhas de um amor que não 
morreu e que, vencendo a morte, ressignificou a vida. Todos 
chamados à vida, e vida em abundância. 

I
JESUS É CONDENADO À MORTE

V- Nós Vos adoramos e bendizemos, ó Jesus
R- Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo

«Pilatos trouxe Jesus para fora. Então, entregou-o para ser 
crucificado.» (Jo 19,13-16)

Meditação: A atitude de Pilatos leva-o, de certa forma, a 
desresponsabilizar-se pelo que estava a acontecer à sua 
volta e com a vida de Jesus. Também nós, muitas vezes, na 
nossa vida lavamos as nossas mãos face a acontecimentos 
importantes na vida dos que nos rodeiam.

Oremos: Senhor, ajuda-nos a sermos mais responsáveis nas 
atitudes que tomamos perante os que nos rodeiam.
Pai Nosso, Avé Maria, Glória

II
JESUS LEVA A SUA CRUZ

V- Nós Vos adoramos e bendizemos, ó Jesus
R- Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo

«Jesus, levando a cruz às costas, saiu para o chamado Lugar 
da Caveira.» (Jo 19,17)
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Meditação: Jesus aceita o envio do Pai. Apesar da dureza do 
caminho tomou a cruz do mundo e seguiu o percurso que Lhe 
estava destinado. Quantas vezes, somos enviados a carregar 
a nossa cruz e recusamos? Quantas vezes negamos o próprio 
envio e preferimos viver no supérfluo da vida?

Oremos: Senhor, ajuda-nos a sentir que nos envias, no 
decorrer dos nossos dias, e afasta de nós o temor da missão 
que nos confias.

Pai Nosso, Avé Maria, Glória

III
JESUS CAI PELA PRIMEIRA VEZ

V- Nós Vos adoramos e bendizemos, ó Jesus
R- Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo

«Cristo Jesus, que era de condição divina, não Se valeu da 
sua igualdade com Deus, mas aniquilou-Se a Si mesmo.» 
(Fl 2,6-7)

Meditação: As fragilidades humanas, representadas em Jesus, 
fazem-no cair. Porém, o amor O levanta e faz com que se faça 
de novo ao caminho. Seremos nós capazes de compreender 
tal vulnerabilidade humana? Estaremos nós conscientes de 
que na queda existe uma mão poderosa que nos sustenta, 
nos amou primeiro e nos ajuda a levantar, apesar das 
adversidades? 

Oremos: Senhor, ajuda-nos a reconhecer a nossa 
vulnerabilidade.

Pai Nosso, Avé Maria, Glória

IV
JESUS ENCONTRA A SUA MÃE

V- Nós Vos adoramos e bendizemos, ó Jesus
R- Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo
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«Simeão abençoou-os e disse a Maria: “Este menino está 
aqui para queda e ressurgimento de muitos em Israel e para 
ser sinal de contradição; uma espada trespassará a tua 
alma.» (Lc 2,34-35)

Meditação: Neste caminho de entrega total, dá-se o encontro 
de Jesus com sua mãe. No decorrer da nossa vida teremos nós 
tempo para nos encontrarmos connosco e com os outros? 
Seremos nós capazes de, no encontro pessoal com Deus, 
reconhecermos n’Ele um amor maior por nós, e que somos 
enviados a ser partículas desse mesmo amor, no mundo?

Oremos: Senhor, renova em nós o desejo de nos encontrarmos 
contigo e com o outro.

Pai Nosso, Avé Maria, Glória.

V
SIMÃO DE CIRENE AJUDA JESUS A LEVAR A CRUZ

V- Nós Vos adoramos e bendizemos, ó Jesus
R- Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo

«Quando o iam conduzindo, lançaram mão de um certo 
Simão de Cirene, que voltava do campo, e carregaram-no 
com a cruz, para a levar atrás de Jesus.» (Lc 23,26) 

Meditação: Simão de Cirene aparece na vida de Jesus como 
enviado. Embora não reconhecesse o significativo envio que 
lhe estava a ser feito, deixou os afazeres diários e ajudou 
Jesus a carregar a cruz. Também somos enviados ao encontro 
do outro. Somos nós capazes de olhar para lá do egoísmo? 
Seremos nós capazes de resistir à indiferença e deixar-nos 
impelir pelo envio diário à nossa própria conversão e cura da 
humanidade?

Oremos: Senhor, afasta de nós a mágoa do egoísmo e da 
indiferença para que, sem amarras, tal como Simão de Cirene, 
possamos encontrar o outro.  

Pai Nosso, Avé Maria, Glória
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VI
VERÓNICA ENXUGA O ROSTO DE JESUS

V- Nós Vos adoramos e bendizemos, ó Jesus
R- Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo

«Vimo-lo sem aspeto atraente, desprezado e abandonado 
pelos homens, como alguém cheio de dores.» (Is 53, 2b-3a)

Meditação: Verónica não se deixou intimidar pela força 
gritante da humanidade. Avançou, num gesto de amor, e 
enxugou o rosto de Jesus. Seremos nós capazes de ser sinais 
de esperança, num mundo cada vez mais consumido pelo 
ódio? Seremos nós capazes de alimentar atitudes de amor 
que possam transformar o mundo?

Oremos: Senhor, ajuda-nos a sentir o envio diário como um 
ato de sublime amor. 

Pai Nosso, Avé Maria, Glória

VII
JESUS CAI PELA SEGUNDA VEZ

V- Nós Vos adoramos e bendizemos, ó Jesus
R- Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo

«Não te afastes de mim, porque estou atribulado e não há 
quem me ajude.» (Sl 22,12)

Meditação: O peso da cruz não diminuiu ao longo do caminho 
e Jesus cai pela segunda vez. Também na nossa vida, muitas 
vezes, sentimos que o sofrimento não diminui. Mas Deus 
continua a chamar-nos e a confiar-nos a missão de O seguir. 
Será que nesses momentos de maior sofrimento somos 
capazes de ver o rosto de Deus? 

Oremos: Senhor, que o sofrimento não nos torne cegos ao teu 
amor. Que nesses momentos de maior fragilidade possamos 
ver, com clareza, que não estamos sós. 

Pai Nosso, Avé Maria, Glória
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VIII
JESUS ENCONTRA AS MULHERES DE JERUSALÉM

V- Nós Vos adoramos e bendizemos, ó Jesus
R- Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo

Umas mulheres que batiam no peito e se lamentavam 
por Ele. Jesus voltou-se para elas e disse-lhes: «Filhas 
de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós 
mesmas e pelos vossos filhos.» (Lc 23, 27-28)

Meditação: Ao longo do caminho que Jesus percorria eram 
muitos os que lamentavam o seu destino. Mas, naquele 
momento, Jesus entrega-nos mais uma das grandes virtudes: 
o sentido da vida e da aceitação. Ensina-nos que o envio 
também se constrói com as pedras do caminho e que, até nos 
obstáculos, podemos encontrar sentido para um amor maior.

Oremos: Senhor, que o desespero nunca nos impeça de ver o 
sentido da missão que nos confias.

Pai Nosso, Avé Maria, Glória

IX
JESUS CAI PELA TERCEIRA VEZ

V- Nós Vos adoramos e bendizemos, ó Jesus
R- Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo

Ele morreu por todos, a fim de que, os que vivem, não vivam 
mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu 
e ressuscitou. (2Cor 5,15)

Meditação: Era grande o sofrimento de Jesus e cai por terra 
uma terceira vez. E, apesar da dor, do cansaço e da injustiça, 
pela terceira vez se levanta. Será o amor à missão a que somos 
enviados maior que o sofrimento das sucessivas quedas?

Oremos: Senhor, que o sofrimento não destrua em nós a 
capacidade de amar. Fortalece-nos na decisão diária de nos 
levantarmos. 
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Pai Nosso, Avé Maria, Glória

X
JESUS É DESPOJADO DAS SUAS VESTES

V- Nós Vos adoramos e bendizemos, ó Jesus
R- Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo

Os soldados pegaram na roupa de Jesus e fizeram quatro 
partes, uma para cada soldado, exceto a túnica. Assim 
se cumpriu a Escritura, que diz: “Repartiram entre eles as 
minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes.” E 
foi isto o que fizeram os soldados.» (Jo 19, 23-24)

Meditação: Jesus, ao ser despojado das suas vestes mostra-
nos a matéria de que todos somos feitos. Todos iguais ao 
olhar de Deus. Na sua nudez Ele mostra a nudez de uma 
humanidade sem amor. Quantas vezes ousamos pensar nas 
nossas fragilidades? Quantos de nós seremos capazes de 
fazer memória do dia em que nascemos para compreender o 
mistério da vida como um envio, um chamado, uma missão?

Oremos: Senhor, ajuda-nos a sermos capazes de ver na nudez, 
a matéria de que somos feitos, para não nos deixarmos iludir 
pelo poder.

Pai Nosso, Avé Maria, Glória

XI
JESUS É PREGADO NA CRUZ

V- Nós Vos adoramos e bendizemos, ó Jesus
R- Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo

Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, crucificaram-
no a Ele e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. 
Jesus dizia: «Perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que 
fazem.» (Lc 23, 33-34a)

Meditação: Jesus é crucificado e, ainda intercede ao Pai por 
todos nós. A dor não o impediu, nem nunca foi um obstáculo 
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para demonstrar o grande amor que tem por nós. Seremos 
nós, tal como Jesus, capazes de perdoar? 

Oremos: Senhor, fortalece em nós atitudes de perdão para 
com os outros.

Pai Nosso, Avé Maria, Glória

XII
JESUS MORRE NA CRUZ

V- Nós Vos adoramos e bendizemos, ó Jesus
R- Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo

Por volta do meio dia, as trevas cobriram toda a região até 
às três horas da tarde. O sol tinha-se eclipsado e o véu do 
templo rasgou-se ao meio. Dando um forte grito, Jesus 
exclamou: «Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito.» 
Dito isto, expirou. (Lc 23,44-46)

Meditação: Contemplemos, em silêncio, o Amor que salva. O 
Amor que se dá até ao fim. O Amor do enviado do Pai.

Oremos: Senhor, que a força do Amor que brota do batismo 
seja sempre a energia que nos move na missão a que somos 
enviados.
Pai Nosso, Avé Maria, Glória

XIII
JESUS É DESCIDO DA CRUZ

V- Nós Vos adoramos e bendizemos, ó Jesus
R- Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo

Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, 
mas secretamente por medo das autoridades judaicas, 
pediu a Pilatos que lhe deixasse levar o corpo de Jesus. E 
Pilatos permitiu-lho. Veio, pois, e retirou o corpo. (Jo 19, 38)

Meditação: O caminho chegou ao fim mas abriram-se muitos 
caminhos para nós. Embora Jesus, já sem vida, seja a imagem 
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da crueldade do mundo, é Ele mesmo que, mais uma vez, 
nos ensina, sem palavras, que a vida venceu a morte. José de 
Arimateia, enquanto todos choravam a morte de Jesus, foi 
capaz de um gesto de amor ao oferecer um lugar para colocar 
o corpo de Jesus.

Oremos: Senhor, ajuda-nos a compreender, com o teu envio, 
o mistério da vida.

Pai Nosso, Avé Maria, Glória

XIV
JESUS É COLOCADO NO SEPULCRO

V- Nós Vos adoramos e bendizemos, ó Jesus
R- Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo

Tomaram então o corpo de Jesus e envolveram-no em 
panos de linho. (Jo 19,40)

Meditação: O corpo de Jesus é sepultado. Porém, a sua 
sepultura converte-se, não num lugar de morte, mas num 
lugar escolhido por Deus para o milagre de uma nova vida para 
a humanidade. Com Ele, na sepultura, está toda a humanidade 
que é chamada a morrer e a nascer para uma vida nova. A vida 
eterna.

Oremos: Senhor, renova em nós as promessas do batismo e 
ajuda-nos a ser testemunhas da Tua ressurreição. 

Pai Nosso, Avé Maria, Glória
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à luz do Evangelho de cada dia

Outubro em Oração

01
«A seara é grande... Pedi ao dono da seara que mande trabalhadores 
para a sua seara.» (Lc 10, 2)
Senhor, ao iniciarmos este mês missionário, aviva em nós a 
consciência de sermos discípulos-missionários, que levam o 
Evangelho até aos últimos confins da terra.

02
«Quem vos rejeita, rejeita-Me a Mim. Mas quem Me rejeita, rejeita 
Aquele que Me enviou». (Lc 10, 16)
Senhor Jesus, foste enviado ao mundo para manifestar a todos 
o amor do Pai e oferecer-lhes a salvação. Na hostilidade, faz-
nos intrépidos mensageiros da fé que professamos. 

03
Os setenta e dois discípulos voltaram cheios de alegria, dizendo: 
«Senhor, até os demónios nos obedeciam». (Lc 10, 17)
Senhor, faz que seja bem sucedida a ação dos missionários. Se 
à ida vão receosos, voltem radiantes de alegria pelos frutos da 
missão, tantas vezes cheia de risco e aventura.

04
«Ser-vos-á tirado o reino de Deus e dado a um povo que produza os 
seus frutos». (Mt 21, 43)
Pai santo, não fechaste as portas do Reino quando o teu Filho 
foi rejeitado até à morte. Que o novo povo, que somos nós, 
produza frutos abundantes e saborosos.

05
«Um samaritano, ao ver o homem meio morto, encheu-se de 
compaixão… e cuidou dele». (Lc 10, 33-34)
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Senhor, pedimos-te pelos missionários que são os bons 
samaritanos de hoje a cuidar das pessoas caídas na estrada, 
tudo fazendo para que possam ter uma vida mais digna.

06
«Marta, andas preocupada com muitas coisas... Maria escolheu a 
melhor parte». (Lc 10, 41-42)
Senhor, pedimos-te pelos missionários que, como Marta, 
sentem o cansaço diante de tantos desafios que enfrentam. 
Que não lhes falte o apoio da nossa comunhão e oração. 

07
«Senhor, ensina-nos a orar, como João Batista ensinou os seus 
discípulos». (Lc 11, 1)
Senhor, ensinaste aos discípulos a oração do Pai Nosso, resumo 
do Evangelho a anunciar e a testemunhar. Dá-nos o espírito de 
oração, que sustenta e atira para a missão.

08
«Se vós sabeis dar coisas boas…, quanto mais o Pai do Céu dará o 
Espírito Santo». (Lc 11, 13)
Senhor, tantas vezes a nossa oração não passa de pedinchice, 
para satisfazer os nossos caprichos. Dá-nos o Espírito Santo, 
verdadeiro e principal protagonista da missão.

09
«Se Eu expulso os demónios, então quer dizer que o reino de Deus 
chegou até vós.» (Lc 11, 20)
Senhor, ainda há demónios a expulsar em muitos lugares de 
missão: fome, injustiça, subdesenvolvimento, enfermidades e 
carências sem fim. Rompe a nossa indiferença.

10
«Mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a põem em 
prática». (Lc 11, 28)
Senhor, gostamos de aplausos e de sucesso na missão. Mas faz 
que não os procuremos, não nos envaideçam e não esmoreçam 
em nós o desejo de escutar e viver a tua Palavra.

11
«Ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai todos os que 
encontrardes». (Mt 22, 9)
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Senhor, amas a todos sem exceção. Apesar da recusa de 
alguns, outros aceitam o convite, abraçando a fé, pelo anúncio 
do Evangelho. Que o teu Reino se estenda a toda a terra. 

12
«Como Jonas foi um sinal para Nínive, assim o será o Filho do homem 
para esta geração». (Lc 11, 29)
Senhor, a missão do profeta Jonas foi bem sucedida, contra 
todas as suas expetativas. Que nunca pensemos e digamos: 
não vale a pena! Mas arrisquemos, confiados em Ti.

13
«Vós limpais o exterior do copo, mas o vosso interior está cheio de 
perversidade». (Lc 11, 39-40) 
Senhor Jesus, foste frontal com os donos da religião do teu 
tempo. Ilumina os evangelizadores de hoje, para que fomentem 
uma fé comprometida e libertadora.

14
«Ai de vós… impondes fardos insuportáveis e nem com um só dedo 
tocais nesses fardos!» (Lc 11, 46)
Senhor, na missão de anunciar o Evangelho, livra-nos de 
fazer dele um fardo insuportável, uma religião de preceitos e 
proibições, mas um caminho que liberta e salva.

15
«Eu lhes enviarei profetas e apóstolos; e eles hão de matar uns e 
perseguir outros». (Lc 11, 49)
Senhor, apesar da consagração do direito à liberdade religiosa, 
ainda hoje há crentes perseguidos, às vezes até à morte. Que 
do seu martírio nasça mais vida para todos.

16
«O que tiverdes dito aos ouvidos será proclamado sobre os 
telhados». (Lc 12, 3)
Senhor, que a tua Palavra se faça ouvir e chegue ao coração de 
todos, através das redes digitais e outros meios, e sobretudo 
pelo testemunho credível dos que se dizem cristãos.

17
«Não vos preocupeis... O Espírito Santo vos ensinará o que haveis de 
dizer». (Lc 12, 11-12)
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Senhor, que não nos falte o teu Espírito, de ciência e 
entendimento, para sabermos dar as razões da nossa fé e 
esperança a quantos já perderam as razões de viver e de 
esperar. 

18
«Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus». (Mt 22, 21)
Senhor, neste Dia Mundial das Missões pedimos-te que em 
todos os povos desperte a consciência da cidadania e da fé, 
que dá “a César o que é de César e a Deus o que é de Deus”. 

19
«A vida de uma pessoa não depende da abundância dos seus bens». 
(Lc 12, 15) 
Senhor, livra-nos do apego às riquezas. Faz que as riquezas 
acumuladas, pensando apenas em si, sejam prodigamente 
partilhadas com quem não tem o necessário para viver.
 
20
«Felizes esses servos que o senhor, ao chegar, encontrar vigilantes». 
(Lc 12, 37)
 Senhor, mantém-nos vigilantes. Não nos deixes adormecidos 
perante pessoas e situações nas quais vens ao nosso encontro, 
pedindo para seres reconhecido e acolhido.

21
«A quem muito foi confiado, mais se lhe pedirá». (Lc 12, 48)
 Senhor, pedimos-te pelos pastores do teu povo, para que 
distribuam fielmente a todos o dom recebido de Deus. E por 
nós, para que saibamos dar o que temos e somos.

22
«Eu vim trazer o fogo à terra e que quero Eu senão que ele se 
acenda?» (Lc 12, 49)
Senhor, à tua palavra ninguém ficava indiferente, e muitos 
fizeram opções corajosas, às vezes em rotura com a própria 
família. Que em nós arda o fogo da tua Palavra.
 
23
«Se sabeis discernir o aspeto da terra e do céu, porque não sabeis 
discernir o tempo presente?» (Lc 12, 56)
Senhor Jesus, convidaste a saber discernir o tempo presente, 
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vendo em Ti o sinal da presença e salvação de Deus. Que hoje 
te acolhamos como Caminho, Verdade e Vida. 

24
«Senhor, deixa-a ficar ainda este ano… Talvez venha a dar frutos.» 
(Lc 13, 8) 
Senhor, no desempenho da missão liberta-nos da ânsia do 
sucesso e dos resultados imediatos. Que façamos a nossa 
parte, confiando que farás o nosso trabalho frutificar.

25
«Amarás o Senhor teu Deus… o teu próximo... Nestes dois 
mandamentos se resume toda a Lei». (Mt 22, 37-40)
Senhor, que o nosso amor a Deus não se reduza a uma piedade 
sem compromisso, mas se mostre no amor afetivo e efetivo ao 
próximo, como em tantas formas de missão solidária. 

26
Jesus chamou-a e disse-lhe: «Mulher, estás livre da tua 
enfermidade»; e impôs-lhe as mãos. (Lc 13, 12-13)
Senhor, assiste os médicos e enfermeiros em missão. Faz que 
também o nosso olhar se detenha nos que pedem compaixão 
e as nossas mãos se desprendam para cuidar deles.

27
«O reino é semelhante ao grão de mostarda… Tornou-se árvore e as 
aves vieram abrigar-se nos seus ramos». (Lc 13, 18-19)
 Senhor, oferecemos-te a nossa disponibilidade para que o teu 
Reino cresça, à semelhança de um grão de mostarda se torna 
árvore. Conta connosco. Podes enviar-nos.

28
Jesus chamou os discípulos e escolheu doze, a quem deu o nome de 
apóstolos. (Lc 6, 13)
Senhor, faz que a exemplo dos Apóstolos tenhamos docilidade 
para Te escutar e seguir, disponibilidade para partir e servir, e 
coragem para permanecer firmes até ao fim.

29
«Devo seguir o meu caminho, porque não é possível que um profeta 
morra fora de Jerusalém.» (Lc 13, 33)
Senhor Jesus, caminhaste decidido para a cidade que apedreja 
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os que lhe são enviados. À ingratidão, respondeste dando a 
vida por amor. Dá-nos a mesma coragem e entrega.   

30
«É lícito ou não curar ao sábado?». (Lc 14, 3)
 Senhor Jesus, curaste um doente em dia de sábado, violando a 
lei mais sagrada da religião do teu povo. Assim nos ensinas que 
na missão não outra lei senão a de fazer o bem.

31
«Vai sentar-te no último lugar… Quem se humilha será exaltado». 
(Lc 14, 10-11)
Senhor Jesus, livra-nos de fazer da missão um palco para o 
protagonismo pessoal. Convence-nos a estar nela em atitude 
de serviço humilde, a sentar-nos com os últimos da sociedade.
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Perdoados e Enviados

Celebração da Infância Missionária

(velas, flores, cartolina grande, onde desenhamos uma flor com péta-
las, em branco e cujo centro tem a palavra PERDÃO, marcadores para 
escrever nas pétalas, no momento apropriado…)

ACOLHIMENTO

Começamos a celebração junto da pia batismal com o círio Pascal 
aceso. 

Animador: Sabem por que estamos aqui? Que lugar é este? O 
que significa? (dar espaço para o diálogo…) 

Animador: O sacramento do Batismo começa com perguntas: 
Que nome dais ao vosso filho? O que pedis à Igreja, para o 
vosso filho?

Criança: Por que é que se fazem essas perguntas? Então o 
senhor padre não sabe já o nome de quem vai ser batizado e o 
que é que os pais querem, para o filho? 

Animador: O Batismo de uma criança, um bebé, exprime, em 
primeiro lugar, o amor de Deus que precede tudo o que fazemos 
ou dizemos. Deus, o que disse ao profeta Jeremias, também diz 
a todos no momento do Batismo: “Antes de te formar no ventre 
materno, Eu já te conhecia; antes que saísses do seio de tua mãe, Eu 
te consagrei” (Jeremias 1,5). A existência de cada um de nós é já 
um presente de Deus. Esse presente é tão belo, tão bom, que 
tem de ter um nome. 

Criança: É por isso que o senhor padre pergunta: Que nome 
dais ao vosso filho?
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Animador: É, sim. Uma das primeiras tarefas de Adão, no livro 
dos Génesis, o primeiro livro da Bíblia, é dar nomes. Deus faz 
passar todos os animais diante de Adão para ver que nome é 
que ele lhes dará (Génesis 2,19). Dar um nome não é apenas 
colocar uma etiqueta para nos lembrar o que é. Dar um nome é 
o que nos permite dirigirmo-nos a alguém para obtermos uma 
resposta ao nosso chamamento. (Aqui, pede-se a cada criança 
que diga o seu nome em voz alta…)

Animador: Sabeis as palavras que são ditas, quando somos 
batizados?

Criança: Diz-se o nome (por exemplo Maria) com as seguintes 
palavras: Maria, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.

Animador: O nome da Trindade é invocado e a água é vertida 
sobre a cabeça do bebé. É uma vida nova, cheia de luz. É por 
isso que depois recebemos a vela acesa no círio Pascal. O círio 
representa Cristo ressuscitado. Cristo vivo e presente no meio 
de nós. 

(Todos são convidados a acender as velas no círio Pascal. Quando 
todos tiverem as velas acesas, vamos em procissão até junto do altar 
central)

Animador: Olhemos para as nossas velas acesas. O que é 
que vemos? A luz, não é? (deixar que as crianças se exprimam 
livremente…)

Animador: Agora, apagamos todas as velas. O que é que 
vemos agora? A escuridão, não é? A escuridão é uma imagem 
para falar do pecado. O pecado deixa-nos às escuras e não nos 
deixa ver o rosto dos outros, tal como ele é. O Batismo implica 
escolher olhar com verdade, para aprender a amar com o 
coração. 

Criança: É isso que se chama conversão?

Animador: É interessante. Olhai as primeiras palavras de Jesus 
no Evangelho de São Marcos: 
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“Completou-se o tempo e o Reino de Deus está próximo, convertei-
vos e acreditai no Evangelho.” (Marcos 1,15)

O que é que estas palavras vos dizem? (deixar que as crianças 
falem da palavra de Deus)

Animador: A conversão é mudar o coração, mudar qualquer 
coisa na nossa vida. É voltar-se para Jesus, segui-lo, viver 
segundo a sua Palavra. 

Criança: Por quê?

Animador: Porque Jesus leva-nos a entrar no coração de Deus 
e no coração dos outros. 

Criança: Como podemos converter-nos? Como pedir perdão 
a Jesus?

Animador: Cada um de vós vai escrever na pétala da flor do 
PERDÃO o que acha que fez de mal aos outros (por exemplo; 
não ajudar, mentir, bater… Dar tempo a que cada um possa 
escrever, ou ajudar a escrever, o que acha que fez de mal e 
pedir perdão)

Criança: Quantas vezes devemos perdoar?

Animador: Escutemos a palavra de Deus segundo São Mateus 
(18,21-22)

«Pedro aproximou-se e perguntou a Jesus: «Senhor, se o meu 
irmão me ofender, quantas vezes lhe deverei perdoar? Até sete 
vezes?» Jesus respondeu: «Não te digo até sete vezes, mas até 

setenta vezes sete.»

Animador: Pedro, ao propor a Jesus perdoar até sete vezes, já 
vai para além da tradição que, raramente, ia além de quatro 
vezes. Mas a resposta de Jesus diz-lhe que o perdão não tem 
limites. Ao dizer setenta vezes sete quer dizer que o perdão 
não se pode contabilizar. Porquê? Porque o número bíblico 
sete simboliza a plenitude, a totalidade. Os discípulos de Jesus 
devem perdoar sempre, sem restrições, sem limites. Vejamos 
os passos deste texto:   
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1º passo: O que diz o texto?
 a) Como começa o texto?
 b) Que pergunta Pedro, a Jesus?
 c) Como lhe responde Jesus?

2º passo: O que nos diz o texto?
 a) Consigo perdoar verdadeiramente?
 b) Sinto-me perdoado por Deus?
 c) Já me senti perdoado pelo meu irmão? Pela 
minha mãe? Pelo meu pai? Pelos meus amigos...?
 d)  Já perdoei a alguém?
 e) Preciso de perdoar a alguém?
 f) Quando perdoei, senti a presença de Jesus 
abraçando-me e chamando-me filho amado?

3º passo: Que oração podemos fazer com este texto?

Todos: Senhor, eu sei que nem sempre tenho vontade de 
perdoar. Ajuda-me a perdoar quando o meu coração estiver 
endurecido, sem vontade nenhuma de dar o meu perdão. 
Eu quero perdoar ao meu irmão. Mas, para isso, preciso, em 
primeiro lugar, do teu perdão, da tua graça, do teu amor. Ámen. 

4º passo: Fazer do texto oração (podemos cantar juntos)

Eu pequei Senhor
Eu reconheço que não mereço
O teu perdão, o teu perdão.

Eu voltei Senhor,
Por isso eu peço que tu me estendas
A tua mão, a tua mão.  

5º passo: O que é que este texto muda na minha vida?

 a) Propósito. Procurar aquele que me ofendeu, 
dar-lhe um abraço e dizer-lhe: eu perdoo-te!
(todos recebem uma flor…)

Animador: As flores para crescerem belas precisam de quê? 
(luz, água…). Nós também precisamos de luz e água. Não é? 
(dirigimo-nos todos, novamente, até à pia batismal)
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Animador: Agora, cada um vai molhar a sua mão na água 
benta e fazer o sinal da cruz. Significa que volto a ter a vida 
nova de Cristo Ressuscitado. E, como Cristo, também quero ser 
luz e iluminar todos à minha volta (voltam todos a acender as 
velas no círio Pascal). Agora que somos luz, rezamos confiantes 
a oração dos filhos amados de Deus Pai:

Pai Nosso que estais no céu, 
santificado seja o vosso nome, 
venha a nós o vosso reino, 
seja feita a vossa vontade, 
assim na Terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, 
perdoai-nos as nossas ofensas, 
assim como nós perdoamos 
a quem nos tem ofendido, 
e não nos deixeis cair em tentação, 
mas livrai-nos do mal.
Ámen
 
Animador: Perdoados. Reconciliados com Deus e com os 
irmãos, cheios de Luz e da frescura da água benta, agora 
somos enviados a iluminar o mundo. 

Criança 1: Aos abatidos: Coragem, Jesus está contigo!

Criança 2: Aos que andam perdidos: Jesus é o Caminho, a 
Verdade e a Vida.

Criança 3: Aos que andam à procura: Jesus está aqui e chama-te. 

Criança 4: E Deus continua a perguntar: Quem hei de enviar?
Todos: Eis-me aqui. Envia-me!

Cântico final:

Eu irei cantar pelo mundo
Falar de ti, meu salvador

Eu irei dar a boa nova
Dizer a todos: Jesus é amor


