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 1.  Palavra do Editor

“Como crer naquele de quem não ouviram 
falar? Como ouvir falar dele, se não há quem 
o anuncie?” 
(Rm 10,14-15)
 As Santas Missões Populares 
Redentoristas têm como objetivo levar todo 
o povo de uma paróquia ou comunidade à 
adesão fundamental e autêntica a Cristo e 
sua Igreja. Para isso, usa como meios uma 
evangelização vivencial, incluída numa ação 
pastoral extraordinária apta a atingir toda a 
comunidade local.
 A pregação das Santas Missões 
Redentoristas está prestes a completar 120 
anos no Brasil, pois aqui, em 1897, pregou-se 
a primeira missão em Areias, pequena cidade 
do interior do estado de São Paulo.
 De lá para cá, foram milhares as 
comunidades de quase todos os estados do 
Brasil que foram evangelizadas por este método 
de Pastoral Extraordinária, seja pelas equipes 
missionárias da Província de São Paulo, como 
pelas outras unidades redentoristas do Brasil.
 O sistema missionário se consolidou 
e ganhou atualidade especialmente após a 
Conferência dos Bispos de Aparecida (2007), 
sendo hoje um eficiente método de pastoral,  
apto a ajudar uma paróquia a se transformar 
numa Rede de Comunidades, todas setorizadas 

e organizadas com suas Forças Vivas de Apostolado 
e Missão.
 As missões redentoristas seguem um 
método já consagrado de ação, que é adaptado, 
porém, a cada realidade, sobretudo diante dos 
desafios da sociedade moderna. Organizam a 
paróquia e comunidades e estas por sua vez em 
setores, em fases consecutivas de missão.
 É com muito amor que os Missionários 
Redentoristas evangelizam o Brasil através das 
Santas Missões. Por isso, deixamos a você esta 
lembrança deste tempo de “Graças e Bênçãos de 
Deus”.

Pe. Inácio Medeiros, C.Ss.R.
Redator

pe.inacio@gmail.com

Comunidade em missão

Aspecto parcial de Areias: Cidade de Areias (SP) - 1958 
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 2.  Equipe Missionária – Membros

Santas Missões
Populares Redentoristas

QuEM SÃO OS MISSONáRIOS REDENTORISTAS QuE EVANgELIzAM ATRAVéS DAS 
SANTAS MISSõES POPuLARES?

SÃO PADRES

 Os que são padres fizeram o curso completo que se exige para a Ordenação Sacerdotal. São 
religiosos, pertencentes à Congregação do Santíssimo Redentor (Redentoristas). Foram preparados 
para esta missão por um curso de Capacitação Missionária.

Pes. Inácio, Ivair e Luiz Cruz - Conselho Missionário 2013
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SÃO IRMÃOS

SÃO LEIgOS SÃO IRMÃS MISSIONáRIAS

 A Congregação do Santíssimo Redentor (Redentoristas) tem um espaço muito especial para os que 
são chamados de Irmãos. São religiosos, fazem os mesmos votos que os padres, vivem em comunidade 
e na mesma comunidade em que os padres vivem. Não recebem a Ordenação Sacerdotal, por isso não 
exercem o Ministério Sacerdotal, no que diz respeito aos sacramentos.  Como missionários são preparados 
no mesmo nível dos padres para que possam exercer esta missão.

 São a base da Ação Missionária. 
Formam e lideram os Setores Missionários e as 
comunidades eclesiais durante todo o processo da 
Ação Missionária e, de modo especial, durante o 
tempo de evangelização nas famílias. Coordenam 
as pastorais, serviços e Ministérios nas paróquias. 
Aonde os missionários padres não chegam, 
os missionários leigos chegam e atuam, num 
processo de complementaridade.

 São religiosas que pertencem a algumas 
congregações, atuando em sintonia com os 
Missionários Redentoristas, na preparação e 
realização das Santas Missões. Realizam um 
importante trabalho de base, fazendo a abertura 
de caminhos para a Missão. Realizam o primeiro 
contato com o povo da comunidade local.

Irmãs Elza, Stella,, Marta, Rita, Lurdes e Elizete (Da esquerda para a direita)

 Equipe Missionária-2013



8 Informativo da Província-Edição Especial

Entrevista com
Pe. Sebastião dos Reis dos Santos, C.Ss.R.

 3.  Perfis e Experiências

 Pela nossa origem de cristãos batizados 
já se confi rma a nossa missionariedade na 
Igreja. O Documento de Aparecida, com a 
denominação de “discípulos missionários”, 
nos faz participantes do discipulado e da 
própria missão do Cristo. Nós, missionários 
Redentoristas, membros da Congregação do 
Santíssimo Redentor na Província de São Paulo, 
recebemos do próprio Cristo e da Igreja a 
missão de Evangelizar, “Ide pelo mundo inteiro e 
anunciai a Boa Nova a toda criatura (Mc 16,15)”. 
Ser missionário neste tempo de mudança de 
época é anunciar a “Copiosa Redenção” a 
todos os povos. Sempre com um novo “Ardor 
Missionário”, levar a boa notícia para as cidades, 
paróquias, e, alimentar no coração do povo, 
a esperança; realizando a missão popular 
Redentorista. Em tempos de modernidade e 
pós-modernidade, o missionário Redentorista 
deve estar atento a esta nova confi guração 
antropológica do ser humano, este novo ser 
sociológico e teológico, que está em busca de 
respostas aos seus anseios e angústias.

 Dentro do contexto geográfi co, social 
e pastoral de uma cidade, acredita-se que 
os motivos são diversos, tendo em vista as 
difi culdades que envolvem a pastoral urbana. 
Porém, o Pároco, abstraindo dessas difi culdades, 
o seu foco se volta para a questão essencialmente 
pastoral. Visando uma maior presença de Igreja 
em toda cidade e paróquia, ele acredita e confi a 
que a missão Redentorista estará presente em 
todos os recantos da paróquia e da cidade, 
anunciando e sendo a presença do Reino. Por 
se tratar de um movimento extraordinário, 
a missão com a sua estrutura missionária 
e o seu anúncio kerygmático, irá atender 
melhor os anseios do povo, do Pároco e da 
realidade pastoral. Na prática, o Pároco quer 
organizar a sua Paróquia, com a realização da 
missão popular Redentorista, a qual se utiliza 
de vários mecanismos e estratégias de ação 
Evangelizadora.

O QuE é SER MISSIONáRIO 
REDENTORISTA NA IgREjA? O QuE MOTIVA uMA 

PARóQuIA REALIzAR uMA 
MISSÃO REDENTORSTA?

Pe. Sebastião dos Reis dos Santos, C.Ss.R.
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 Qualquer ação missionária em uma 
paróquia acontece em vista de objetivos que 
atendam as necessidades pastorais da paróquia 
em sintonia com as prioridades da Diocese. A 
missão popular Redentorista que se concretiza 
na Paróquia, com a sua estrutura e estratégia 
de ação Evangelizadora, vem sempre para 

 Atualmente, com o apelo do Documento 
de Aparecida para a realização de missões 
populares nas Paróquias, os Párocos  buscam 
meios e caminhos para realizarem este trabalho 
missionário na Paróquia e comunidades. Na 
realidade em algumas Dioceses e paróquias 
já estão acontecendo a missão popular com a 
participação dos leigos da paróquia e padres 
diocesanos. É a preocupação das dioceses 
e paróquias que se esforçam para dar uma 
resposta ao pedido do Documento de Aparecida 
e outros documentos: transformar a paróquia 
e a sua pastoral em uma missão permanente. 
Nesta perspectiva de Evangelização missionária 
que pedem os Documentos da Igreja, a nossa 
missão representa uma resposta imediata para 
as Dioceses, paróquias, cidades de forma efetiva 
e efi caz. Para aqueles que conhecem o nosso 
trabalho missionário, certamente há um grande 
desejo para que aconteça na sua paróquia a 
missão Redentorista. O Pároco interessado em 
nosso trabalho missionário em sua paróquia 
deverá entrar em contato conosco, buscando 
informações em qualquer casa dos Redentoristas 
do Brasil. As equipes das missões populares 
Redentoristas do Brasil, quando solicitadas 
para o trabalho missionário na Paróquia ou 
Diocese, dentro das possibilidades, vão atender 
o seu pedido com alegria, dedicação e ardor 
apostólico.

O QuE SIgNIFICAM AS SANTAS 
MISSõES REDENTORISTAS PARA 
OS FIéIS? COMO O POVO SE 
IDENTIFICA COM ESTE TRABALHO 
EVANgELIzADOR?

COMO E DE QuE FORMA uM PáROCO 
BuSCA ESTE TIPO DE AÇÃO E 
ATuAÇÃO EM SuA PARóQuIA?

Pe. Sebastião dos Reis dos Santos, C.Ss.R.

somar e multiplicar as ações pastorais da 
paróquia. Para o Pároco, a missão popular 
Redentorista signifi ca a união das forças 
vivas da paróquia, as quais vão fortalecer o 
processo de Evangelização da sua paróquia. 
Para os fi éis, signifi ca a presença deste novo 
rosto de Jesus que vai ao encontro das pessoas 
dentro da programação missionária que 
envolve a tudo e a todos. A presença e ação 
missionária na paróquia têm como meta; 
visitar todos os lugares dentro da extensão 
geográfi ca da paróquia, sem fazer acepção 
de pessoas. O povo que participa se sente 
feliz, acolhido e disponível para viver a sua 
fé como “discípulo missionário” na Igreja, na 
sua paróquia e comunidades. Conforme as 
pessoas vão participando das santas missões, 
vão percebendo que há uma mística Redentora 
que envolve a vida e o coração das pessoas. 
Esta identidade espiritual e comunitária leva 
as pessoas a assumirem o seu Batismo e o 
sentido de pertença à comunidade. Os fi éis 
adquirem uma consciência de compromisso 
com a Paróquia e a missão Redentorista, para 
“viver e crescer em comunidade”.
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Missionários Redentoristas

O QuE MAIS CHAMA ATENÇÃO 
DOS FIéIS QuANDO PARTICIPA 
DAS MISSõES?

PARA O SENHOR, O QuE 
RECOMENDARIA AO PáROCO 
QuANDO SOLICITAR AS MISSõES 
REDENTORISTAS EM SuA 
COMuNIDADE? Curiosamente, a expectativa que 

se cria é com respeito à programação 
que envolve a terceira fase, ou o terceiro 
momento que vem acompanhado de 
uma programação exaustiva, com início 
às cinco horas e trinta da manhã. O 
povo que frequenta a programação 
ordinária da Paróquia, geralmente uma 
programação mais leve, o Pároco não 
acredita que o povo irá participar neste 
horário, e fica a expectativa quanto ao 
primeiro dia. Com a nossa experiência 
de longos anos podemos constatar que é 
o horário que há mais gente participando 
da missão. Acreditamos que essa 
postura tenha um fator psicológico 
ligado com a pós-modernidade; pelo 
fato de vivermos em uma sociedade 
programada, este horário da manhã não 
aparece na agenda da pessoa. Durante o 
tempo de realização da missão popular 
Redentorista, o povo se identifica com 
o jeitão do missionário, a sua alegria e 
espontaneidade, a linguagem simples na 
exposição dos temas catequéticos. O seu 
modo de relacionar-se com as pessoas, o 
hábito religioso que o missionário usa, 
chamam bastante atenção do povo. Toda 
programação da missão vai envolvendo a 
Paróquia, comunidades, grupos, criando 
um clima de fraternidade e formando a 
verdadeira família, cujo elo é o próprio 
Cristo, que possibilita esta cidadania 
Eclesial.

 Certamente o Pároco já tomou 
conhecimento da nossa missão popular 
Redentorista; ele e povo sentem o grande desejo 
de participar com o povo da sua Paróquia. 
Além daquilo que se falou através de cartas, 
e-mail, recomendaria alguns pontos de grande 
relevância para a sua concretização. A missão 
popular Redentorista não é uma força tarefa, mas 
um DOM, um tempo da GRAÇA na Paróquia e 
comunidades. No passado, na época do Padroado, 
a missão acontecia em forma de Desobriga, 
era uma missão Proselitista, com uma teologia 
que refletia o pensamento da época: “Salva Tua 
Alma”. A história caminhou, o tempo mudou e 
nós mudamos juntos; nossa missão reflete hoje 
uma teologia com um lema que define a nossa 
ação missionária, “Unidos em Cristo com Maria, 
para Viver e Crescer em Comunidade”. Como 
missionários da missão popular Redentorista, 
não somos “funcionários do Sagrado”; a missão 
é um chamado de Jesus, em que todos nós somos 
vocacionados deste chamado. A realização desta 
missão popular Redentorista na Paróquia, como 
batizados, discípulos missionários do Cristo, 
vai exigir de todos nós: participação, presença 
e testemunho. É importante que: missionários, 
Pároco, vigário paroquial, povo participem deste 
momento especial, vivendo e sendo protagonistas 
deste mutirão de Evangelização. 

A Rádio 
que toca
 você!

www.radiorb2.com.br
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Missionários Redentoristas

NOSSA RAzÃO DE SER E ATuAR - Chamados a anunCiar a Copiosa redenção

Vocação e Missão  4. 

 Somos um grupo missionário 
subsidiário à Pastoral Ordinária. Nossa missão 
é ser um “reforço” da pastoral local formada 
pela paróquia e por suas comunidades. 
Preocupamo-nos em motivar, fomentar e 
provocar a boa reação evangélica e comunitária 
no momento em que se organiza ou se 
desenvolve a Ação Missionária. 
 Como grupo subsidiário temos o 
compromisso de explicitar a motivação e o 
sentido de todo o trabalho missionário, para 
onde ele levará não só uma comunidade 
individual, mas toda a paróquia. Desse modo 
ganhamos a adesão do povo das comunidades, 
pois se respeitando as instâncias locais, o 
trabalho se desenvolve com tranquilidade e 
retidão.
 Há casos em que numa paróquia ou 
comunidade pouco organizada este projeto 
de subsidiariedade vai orientar e encaminhar 
a ação pastoral durante e depois das missões. 
Existem casos de paróquias que mudaram seu 
perfil pastoral após a realização das Santas 
Missões.

 Os Movimentos e grupos eclesiais no atual 
cenário de Igreja têm uma grande força. Mas qualquer 
movimento como grupo é também subsidiário, 
devendo ser tratado com respeito e atenção porque 
seu objetivo é levar todos a se envolver no modo 
de Ser Igreja Missionária, comprometida com as 
situações reais da paróquia. Nesse sentido, durante a 
Ação Missionária, ninguém fica esquecido. A missão 
não se dirige a um grupo em particular, mas a todo o 
povo que age e vive na comunidade.
 A unidade do grupo subsidiário é 
imprescindível para o bem da missão, provocando 
a mesma união na comunidade paroquial. A 
valorização de um membro do grupo reflete também 
na valorização dos outros na paróquia ou na 
comunidade.

Missa - Pe. Tião Marques

MINISTéRIO DA SuBSIDIARIEDADE NOVOS CENáRIOS DE  IgREjA

C
om

. S
to

 A
nt

ôn
io

 - 
Pe

. L
iri

o



12 Informativo da Província-Edição Especial

 O grupo subsidiário não deixa arrefecer o entusiasmo, nem perder o ânimo. Em Nossa Ação 
Missionária a preocupação com uma reflexão bem-feita, com uma linguagem capaz de atingir a pessoa 
humana integralmente, seja ela simples ou culta, é proposta de despertar e fomentar a perseverança. 

 Não podemos entender o grupo subsidiário somente como subalterno à paróquia ou ao 
grupo de lideranças locais. Por isso, desde o início da Ação Missionária procuramos clarificar 
qual é o ponto de partida e aonde se pretende chegar:
1) A subsidiariedade deve persistir sempre e em qualquer circunstância.
2) O grupo missionário redentorista trabalha internamente todas as relações pastorais da 
paróquia, provocando a ação comum de todos.
3) Acreditar nas pessoas e na força da comunidade local é o nosso ponto de partida, por 
isso nossas motivações são sempre positivas.
4) O grupo subsidiário não impõe seu jeito de ser ou de trabalhar pastoralmente, mas 
sem perder a originalidade aceita e trabalha a comunidade a partir daquilo que ela oferece (o 
objetivo maior é acertar a situação real da comunidade).
5) Como grupo subsidiário procuramos provocar uma caminhada renovada da 
comunidade, sua organização, sua perspectiva, mas sem ultrapassar a capacidade dos passos 
que a comunidade local pode dar.
 Na ação missionária procuramos ajudar a comunidade a tomar consciência de sua 
identidade, despertando o sentido de pertença. Isso se faz incentivando a comunidade a ter o 
sentir e o agir, a responsabilidade e a pertença.Como parte desse projeto a Ação Missionária 
busca ajudar a comunidade a se organizar não somente como estrutura, mas principalmente 
como instância de partilha de dons, de serviços e de bens. O Espírito Comunitário que surge 
leva a comunidade a arrefecer o espírito competitivo e a compreender que as diferenças, quando 
bem trabalhadas, tornam-se a força da união.

MISSÃO E PASTORAL ORDINáRIA
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Equipe Missionária – 1991

Missões Populares
 Redentoristas na história

História das Missões  5. 

Depois de quase 120 anos de atuação missionária e pastoral em nosso Brasil, as Santas Missões 
continuam dando um grande contributo à Igreja no Brasil, tão empenhada, como a Igreja de todos 
os países de nosso continente Latino-Americano e Caribenho na “Grande Missão Continental”, como 
nos pediu a Conferência de Aparecida.

 O Código de Direito Canônico de 1917 
prescrevia que os párocos deviam organizar as 
missões ao menos a cada dez anos, atendendo 
as disposições do ordinário local. Após o 
Concílio de Trento a estrutura de pregação 
era basicamente a mesma, fundada sobre os 
exercícios de Santo Inácio, tendo seu acento na 
renovação dos costumes, na conversão pessoal 
e na salvação individual (“Salva tua Alma”).
 A partir do século XIX, por meio das 
confrarias, associações pias, sociedades de 
apostolado leigo e obras caritativas, as missões 
começam a adquirir um cunho mais social, 
levando a uma maior ação e presença na 
sociedade.
 No século XX, especialmente no 
período entre guerras e, mais tarde, após a 

INTRODuÇÃO Segunda Guerra Mundial, começaram a surgir 
os ares de renovação com o aparecimento 
de novos institutos missionários na Europa 
(Oblatos de RHo, Missionários Imperiais de 
Roma, Missionários de São Máximo de Torino e 
outros). Os anos de 1950 são então considerados 
a “época de ouro das missões populares”, tanto 
pela quantidade de missões que se pregou, 
como pela sua variedade e intensidade. Grandes 
acontecimentos da Igreja da época, como os 
Congressos Eucarísticos e a celebração do 
Quarto Centenário da cidade de São Paulo, foram 
precedidos pela pregação das Santas Missões 
como forma de preparar o povo.
 O Concílio Vaticano II levou a um período 
de crise e mudanças no método tradicional de 
pregação das Santas Missões com a busca de 
novos caminhos e novos métodos
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 As missões sofreram os maiores 
impulsos de renovação, sobretudo após a 
Segunda Guerra Mundial, e boa parte disso 
se deve às novas características de mundo e 
de sociedade que vinham se configurando, 
com diversas características: Rápida 
industrialização, crescimento das cidades, 
influência dos MCS, crescimento demográfico, 
êxodo rural, avanço do materialismo, 
crescimento da secularização e diminuição da 
prática religiosa ou sacramental.
 A partir das décadas de 1950 e 1960 
a missão popular sofreu um forte impulso de 
renovação, devido ao movimento missionário 
francês que objetivava uma maior integração 
na pastoral local. Desta forma surgiram várias 
tentativas de renovação, algumas das quais 
persistem até nos dias de hoje.
 Diante das experiências que foram 
surgindo no período entre guerras e no 
Pós-Vaticano II, e também de acordo com 
a realidade do mundo moderno, a missão 
popular, com diferenças próprias que variavam 
de acordo com cada país ou região, passou a 
se organizar de uma nova forma, que foi se 
concretizando após a realização de muitas 
experiências e testes.

 Desde a década de 1960 algumas 
novidades foram aparecendo e se 
desenvolvendo, fazendo com que as Missões 

NOVOS RuMOS PARA AS MISSõES 
POPuLARES

NOVIDADES

Seja agraciado com a bençãoˆ
de Nossa Senhora, assista à

 TV Aparecida
pelas parabólicas 

em todo o Brasil.
A TV de Nossa Senhora

 espera por você!

www.A12.com/tv

Populares ganhassem um novo vigor:
1) Uso de Pesquisas Sociológicas para se 
conhecer melhor a realidade a ser missionada; 
2) Organização da missão em fases 
distintas que vão se sucedendo;
3) Criação de grupos de ruas (círculos 
bíblicos) onde as famílias vivem a missão de 
modo mais ativo; 
4) Criação de Equipes diocesanas 
de Missões, pois antes as Missões eram 
exclusividade das Congregações religiosas; 
5) O trabalho especializado das religiosas 
e mais tarde (década de 1980) dos leigos nas 
Missões; 
6) Um novo relacionamento entre 
Paróquia/Pároco e as Missões. O pároco 
torna-se parte integrante das Missões; 
7) A mudança do conceito da missão 
popular, que deixa de se preocupar com a 
“salvação das almas”, mas “caminhar para a 
vida comunitária”; 
8) A integração das missões na pastoral 
local (caráter subsidiário). 

M
iss
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 A Congregação Redentorista nasceu 
com o objetivo de pregar o evangelho aos mais 
pobres e abandonados. Em relação aos diversos 
grupos religiosos que pregavam missões no 
seu tempo, o método missionário de Santo 
Afonso e dos redentoristas tinha algumas 
especificidades e representava uma grande 
novidade: O Grupo religioso redentorista 
caracterizava-se todo ele como grupo 
missionário. A preocupação maior estava na 
simplicidade de vida, na clareza e objetividade 
da pregação. Valia muito o testemunho pessoal 
do missionário. 
 As Casas missionárias: Deviam ser 
construídas nas áreas de missão. Deviam ser 
centros de missão. 
 Onde se pregava: Dava-se preferência 
pela zona rural e pelos povoados do interior. 
 Estilo de pregação: Era feita sem 
floreios ou sem impor as verdades pelo medo, 

DAS ORIgENS

OS REDENTORISTAS CONTINuAM A 
OBRA DE SANTO AFONSO

Missões Populares
Redentoristas no Brasil

De Santo Afonso aos dias atuais

Nossa História no Brasil  5. 

Santo Afonso de Ligório

comum a linguagem clara e sem rodeios. Eram 
utilizadas para reforçar a mensagem. 
 Duração das missões: Durava em 
média 15 dias nos povoados e de 20 dias a um 
mês nas vilas e cidades. Não se pregava durante 
o inverno. 
 Temário da missão: Era baseado nas 
grandes verdades da fé, incentivando a “Vida 
Devota” como meio de perseverança. 
 Renovação das missões: Acontecia 4 ou 
5 meses após as missões. 
 Obras escritas e musicais: Completavam 
a pregação. Alimentavam a espiritualidade do 
povo. Combatiam os erros de seu tempo. 

 Em 1895, um ano após a chegada ao 
Brasil, a CSsR já era uma força considerável: 
Tinha 145 casas e 2.788 congregados em todo 
o mundo. O ano de maior desenvolvimento foi 



o de 1965, quando os redentoristas eram mais de 8 mil em todo o 
mundo. 

 Na Alemanha:
 Apesar das difi culdades enfrentadas em relação ao estado 
alemão, por causa da política antirreligiosa e anticlerical também 
neste país a Congregação Redentorista teve um bom crescimento. 
Em 1894, quando da vinda ao Brasil, os missionários alemães da 
Província da Baviera (sul) já eram l17, distribuídos em 8 casas. Da 
Alemanha eles trouxeram o método missionário, que depois seria 
adaptado à nossa realidade. Da Alemanha trouxeram também a 
prática do trabalho em Santuários, pois eram responsáveis pelo 
Santuário de Altotting. No ano em que vieram ao Brasil receberam 
autorização de voltar com a pregação de missões. 

 Por que foram chamados ao Brasil:
 Os redentoristas aqui vieram chamados pelos bispos de 
São Paulo e Goiás para ajudar na educação do clero e do povo 
trabalhando na pregação das Santas Missões. Na época havia uma 
grande falta de clero para atender Paróquias que eram imensas. 
Vieram para realizar o atendimento da pastoral de Santuários 
como Aparecida e Trindade. 
 No fundo estava a preocupação com a reforma da Igreja, 
ajudando a implantar um novo modelo de Igreja porque a Igreja 
passava por um processo de revitalização, após os prejuízos 
sofridos durante o império. Também implicava um trabalho 
de “saneamento” das Confrarias e Irmandades, sobretudo nos 
Santuários, com a orientação cristã do povo e incentivo à vida 
devota. 

Pe. Ruben Leme Galvão, C.Ss.R.

Passos dados:
1893: Chegam os redentoristas holandeses em Juiz de Fora, MG. 
1894: Chegam os redentoristas alemães em Aparecida, SP, e Trindade, GO. 
1897: Pregada a primeira missão completa no Brasil, na cidade de Areias, SP. 
1902: Realizado o primeiro 2º noviciado, específi co para a formação dos missionários com a criação de 
um sistema próprio de missão. 
1903: Elaborado o primeiro Diretório de Missões para o Brasil. 
Outros fatos de destaque: Fundação de casas missionárias. Os brasileiros vão assumindo aos poucos a 
missão no lugar dos estrangeiros. 
1944: São Paulo torna-se uma Província autônoma. 
1951: Minas Gerais torna-se uma Província autônoma. 
1953: Criação da Vice-Província de Recife. 
Década de 50 e 60: Época de Ouro das missões e pregação em quase todas as capitais dos estados. 
Década de 60/70: Vêm a crise das missões e a mudança na sistemática de pregação.
A partir da Década de 80: Renovação e nova organização.
Anos 2000: Crise provocada pela secularização da Sociedade Pós-Moderna. Busca da renovação da 
Metodologia das Missões. A Nova Evangelização acentua a necessidade de Novos Métodos, Novo Vigor e 
Novas Iniciativas.



Província Redentorista
de São Paulo e a Missão Popular

Homens de Deus na terra  5. 

 Quando os redentoristas alemães 
foram convidados para vir trabalhar no 
Brasil, em 1894, estabeleceram suas casas em 
Aparecida e Campinas de Goiás. A província 
bávara não tinha tradição missionária, mas 
vendo o povo nos santuários e cheios de zelo 
apostólico, vendo a ignorância religiosa e a 
pobreza do povo brasileiro, logo, alguns anos 
depois, em Areias - SP pregaram a primeira 
missão de uma semana.
 Desde então as missões se sucederam 
ininterruptamente. Em 1901 pediram que o 
Pe. Brandow, redentorista holandês, fizesse 
um Segundo Noviciado para os alemães, 
preparando-os nas tradições missionárias. 
 Na medida do possível, estes valentes 
missionários iam pregando e depois junto 
com os neossacerdotes brasileiros foram 
entendendo a “alma do povo” que é a piedade 
popular. Com isso, as missões redentoristas 
foram se atualizando, inculturando-se, como 
dizemos hoje. Procissões, levantamento 
de Cruzeiros Missionários, entronização 
da Imagem missionária de Nossa Senhora 
Aparecida no trabalho missionário, 
missãozinha de crianças e outras cerimônias, 
como as bênçãos da saúde, foram um chamariz 
para a afluência enorme do povo às missões. 
 O que mais impressionava e 
conquistava o povo era a dedicação dos 
missionários. Dias e noites no confessionário 

ou visitando doentes; era, na verdade, uma 
disponibilidade a qualquer prova. 

 Entre os muitos e grandes missionários, 
trazemos à memória a figura do Pe. Estêvão 
Maria. Homem carismático, pessoa que soube 
adaptar os métodos europeus e, sobretudo, 
criou coisas novas próprias para o Brasil. Desde 
então a missão paulista teve e tem um grande 
trunfo nacional que se chama Nossa Senhora 
Aparecida. É incontestável o fato dessa imagem 
tão pequenina atrair multidões de brasileiros. 
Ela se tornou a grande Missionária, rainha das 
missões a mãe das comunidades. Mas na esteira 
de sua bênção, encontram-se os missionários 
redentoristas propagando seu culto e devoção e 
organizando as comunidades eclesiais.

Os pioneiros alemães - 1894

gRANDES MISSIONáRIOS
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Província de São Paulo
Nosso método de ação

 6.  Metodologia Missionária

01. A Província Redentorista de São Paulo possui três equipes missionárias liberadas exclusivamente 
para a pregação das Santas Missões Populares com sedes nas cidades de Tietê, Araraquara e São João da Boa 
Vista.

02. Todo pedido de missão recebido por carta, telefone ou email é encaminhado para a equipe de 
Araraquara onde fi cam o arquivo e o escritório das Santas Missões.

03. No Brasil as Santas Missões Redentoristas são pregadas desde o ano de 1897.

04. Um Conselho Missionário formado pelos coordenadores das três equipes se encarrega de encaminhar 
os pedidos de missões para o território da Província formado pelas dioceses e paróquias do Estado de São 
Paulo e Sul de Minas Gerais.

05. A princípio nenhum pedido de missão é recusado, mas pode ser protelado por razões diversas ou 
urgências pastorais.

06. Sempre ao fi nal de cada ano as equipes missionárias escolhem as cidades ou paróquias que poderão 
receber as missões no ano seguinte, fazendo uma lista de cidades ou paróquias pré-selecionadas.

07. No meio do ano em curso (Julho) se estabelece um pré-calendário a partir da visita feita às cidades 
ou paróquias pré-selecionadas. Um dos missionários (“Olheiro) visita as paróquias em nome da equipe 
observando as condições mínimas requeridas para a pregação das Santas Missões.

08. A partir das observações feitas numa das reuniões missionárias se elabora o calendário de missões 
para o ano seguinte.

09. No fi m de cada ano se realiza em Aparecida um encontro com os párocos e coordenadores leigos das 
cidades ou paróquias que serão missionadas no ano seguinte.

10. A coordenação das missões é dividida entre as 3 equipes de acordo com a proximidade das cidades 
em relação a sua sede.

11. Cada equipe determina então um coordenador para cada missão. Ele se encarrega de todo o 
procedimento de missão até a sua realização e conclusão, seguindo necessariamente o Diretório das Missões.

ORgANIzAÇÃO DAS SANTAS MISSõES
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Poder de Convocação

As Santas Missões 
populares redentoristas

 Estratégia Missionária  7. 

 Um pároco que deseje a realização das 
Santas Missões Populares Redentoristas em 
sua paróquia deve fazer o pedido por escrito, 
por carta ou e-mail, dirigido ao Conselho 
Missionário:
 Caixa Postal 84
 14801. 970 – Araraquara SP.
 O pedido será analisado atenciosamente 
na reunião Missionária e, sendo aceito, entrará 
na relação dos pedidos que constam na lista 
de espera. O pároco receberá uma ficha para 
preencher, colhendo alguns dados preliminares 
sobre a paróquia, comunidades e sua realidade 
sociorreligiosa. No momento estamos com 
muitos pedidos e é impossível atender um 
pedido de um ano para o outro.

 As Missões Redentoristas, como 
momento extraordinário de vivência cristã, 
visam:

 A grande estratégia e ao mesmo tempo 
a grande novidade das missões encontra-se na 
setorização das comunidades, organizando as 
paróquias missionadas em setores como uma 
“Rede de Comunidades”.

 Os Setores Missionários são pequenos 
grupos de famílias (de 15 a 30), organizados 
conforme a realidade da paróquia ou comunidade 

COMO CONSEguIR uMA MISSÃO 
REDENTORISTA?

O OBjETIVO DAS MISSõES 
REDENTORISTAS

A gRANDE ESTRATégIA 
MISSIONáRIA

A SETORIzAÇÃO DAS 
COMuNIDADES

Missão  na Família - setor reunido

A) Evangelizar, anunciando as verdades 
fundamentais da vida cristã (Kerigma) de forma 
intensa e explícita, celebrando essas verdades.
B) Propor a conversão pessoal e comunitária, 
sintetizada no slogan: “Unidos em Cristo, para 
viver e crescer em comunidade”.
C) A missão é dirigida a toda a comunidade 
paroquial e a cada um em particular, valendo 
a palavra de Jesus: “Convertei-vos e crede no 
Evangelho” (Mc 1,15).



que está sendo evangelizada. Através 
dos Setores Missionários far-se-á o 
Levantamento Sociorreligioso e por eles 
se realizará a Evangelização Missionária. 
 Na Missão da Visitação e na 
Missão das Famílias os Coordenadores 
e Auxiliares dos setores serão os 
protagonistas da evangelização 
domiciliar e comunitária. No Tempo 
Forte de Evangelização, participarão 
das cerimônias e de outros serviços 
missionários. No Tempo Forte da 
Perseverança a sua missão é de se 
transformar em células vivas da 
comunidade em busca da perseverança, 
promovendo entre as famílias a 
fraternidade, a oração, o estudo do 
evangelho e a vivência cristã. É a missão 
confiada aos leigos.

Deus e Senhor nosso,
Quereis que todos os homens e mulheres se salvem e
Cheguem ao conhecimento da verdade.
Olhai para a vossa Igreja e abençoai as Santas Missões Redentoristas.
Convocando o povo com vossa palavra e renovando os compromissos
De fé e da graça batismal,
Façam surgir novas comunidades de serviço e de caridade.
Dai-nos o espírito missionário a fim de colaborarmos na
Na obra da difusão da luz do Santo Evangelho.
Maria, mãe dos missionários,
Rogai por nós, agora e sempre. Amém.
“Unidos em Cristo, com Maria, para viver e crescer em comunidade.”

20 Informativo da Província-Edição Especial

ORAÇÃO PELAS SANTAS MISSõES
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A ação missionária 
redentorista

Linha Mestra das Santas Missões  7. 

AS QuATRO FASES DA MISSÃO 
A partir do momento em que a paróquia ou comunidade que será missionada recebe a notícia de 
que foi contemplada com a pregação das Santas Missões, começa sua organização e vivência de um 
processo extraordinário de evangelização, que sucederá fase por fase, envolvendo toda a paróquia em 
suas comunidades.

 Esta primeira fase, denominada Missão 
da Visitação, consiste numa evangelização 
realizada através de visitas às famílias, para 
realizar o anúncio da Missão, o convite à 
participação, o levantamento sociorreligioso 
e a formação dos setores (dois meses antes da 
terceira fase).
 No dia estabelecido, chegarão os 
missionários junto com a irmã missionária. 
Ela já vai hospedar-se no local determinado 
e organizará sua “sala das missões”, onde 
atenderá as pessoas.

 Numa primeira reunião o missionário 
coordenador procurará fazer das lideranças 
locais colaboradores da Igreja, que é toda ela 
missionária e muito mais nos dias de hoje em que 
se espera um “Um novo ardor Missionário”.  

PRIMEIRA FASE:

A REuNIÃO COM AS LIDERANÇAS:

 O missionário explicará de maneira 
clara as quatro fases da Missão e, sobretudo, a 
importância dos Coordenadores de Setor e seus 
auxiliares. Convidará todos para que estejam 
disponíveis para coordenar um setor, assumindo 
ainda os demais ministérios da Comunidade em 
Missão. Em seguida, a irmã explicará como vai 
coordenar o levantamento sociorreligioso e a 
formação dos setores, mostrando e explicando as 
fichas.
 O pároco, por si mesmo, ou por outra 
pessoa, é chamado a estar sempre disponível, 
providenciando condução e a presença da irmã 
junto às comunidades, fornecendo as informações 
que ela precisar para seu trabalho, inclusive 
o material. Nesta fase da missão o empenho 
redobrado é feito na escolha dos coordenadores 
e auxiliares dos setores, pois não serão apenas 
colaboradores, mas sujeitos ativos da Missão.
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Venha conhecer um lugar 
de evangelização, com músicas
animadas e variadas, 
além de muita informação.

R Á D I O  A M  O C

www.A12.com/radio

 Esta etapa, chamada de Missão nas 
Famílias, visa organizar a evangelização das 
famílias de casa em casa, ou seja, a auto-
evangelização conforme a nucleação ou 
setorização já realizada. Nesta etapa são 
envolvidas não apenas as famílias, mas outros 
ambientes especiais como condomínios, escolas 
e Meios de Comunicação.
 Num final de semana anteriormente 
determinado, chegarão alguns missionários 
a fim de visitar e animar as comunidades, e 
organizar tudo para uma excelente 2ª fase.
 Na visita à comunidade, o missionário 
fará uma celebração com todo o povo, entregará 
o material a ser usado (Povo de Deus em Missão, 
cartaz domiciliar e material de propaganda) 
pelos setores e animará a todos. Confirmará ou 
providenciará a hospedagem para o missionário, 
a condução, a confecção do cruzeiro e outros 
detalhes práticos da missão.
 Num domingo haverá um Dia de 
Formação e Capacitação dos Coordenadores e 
Auxiliares. As palestras e reflexões realizadas 
neste dia devem oferecer a mística missionária e 
as explicações práticas que deem segurança aos 
coordenadores.
 Ainda neste tempo o coordenador 
da Missão e a irmã missionária preparam o 
programa a ser impresso, confirmam as datas 
das missões, o número de missionários e tudo o 
que for necessário para haver tranquilidade de 
ambas as partes. Nesta fase da Ação Missionária 
o coordenador da missão deverá estar disponível 
para realizar outras visitas missionárias, sempre 
que for necessário, mantendo uma presença 
junto aos Setores Missionários e suas lideranças.

SEguNDA FASE:

M
iss

ão
 d

a 
V

isi
ta

çã
o 

- S
r. 

A
lc

id
es

 d
e 

Je
su

s S
oa

re
s e

 V
er

a
A

nd
or

zi
nh

os
 d

os
 se

to
re

s -
 M

iss
ão

 n
as

 F
am

íli
as



23Informativo da Província-Edição Especial

 Nesta etapa das missões acontece a 
evangelização da comunidade no local da 
Missão, através de anúncios e celebrações de 
vida cristã. Para a realização do que é chamado 
de Tempo Forte de Evangelização o número 
de missionários varia segundo o tamanho 
e realidade da comunidade que está sendo 
missionada. Como parte da programação, em 
geral, gasta-se cinco dias em comunidades 
pequenas, 8 dias em médias e 11 dias nas 
grandes comunidades.   O 
mesmo vale para o número de missionários. 
Nossa presença na paróquia nesta fase é de 
aproximadamente 17 dias.
 A terceira fase da Missão, com 
a presença dos missionários, tem uma 
programação intensa de anúncios, celebrações 
e atendimento do povo. Os horários são cheios 
e vão da madrugada até à noite.

 É o Tempo da Perseverança e do 
agir missionário. Com a ajuda do pároco, 
os coordenadores e auxiliares, enquanto 
missionários leigos continuarão reunindo, 
periodicamente, nas casas, as famílias dos 
setores, para a perseverança dos grupos de 
oração, de reflexão e de vivência cristã a 
partir dos subsídios deixados. Desta forma 
“unidos em Cristo, viverem e crescerem em 
comunidade”.

 Faz parte da Missão Redentorista 
o retorno, uma ou mais vezes de alguns 
missionários para reanimar os setores e as mesmas 
comunidades de acordo com a necessidade e o 
interesse dos párocos.

TERCEIRA FASE:

QuARTA FASE:

A PóS-MISSÃO E PERSEVERANÇA.
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Missão nas
famílias

 8.  Coordenadores e Auxiliares Missionários

 Dia de Formação

 Entrosamento do grupo missionário 
(Subsidiário) com os agentes locais da missão 
e dos coordenadores e auxiliares entre si de 
modo que se forme uma só comunidade 
missionária. Os apóstolos devem se unir. Não 
se compreende um “profeta solto” ou avulso 
dentro da ação pastoral.
 Criar uma mística missionária 
com espírito de fé, otimismo, alegria e 
disponibilidade. Tudo isso se dará pela 
solidariedade de todos e de cada um com 

DIA DE FORMAÇÃO - OBjETIVOS:

Inquietação: Na Província de São Paulo, após o Concílio Vaticano II, começou uma grande inquietação 
na Equipe Missionária. Aos poucos foi surgindo uma nova linha comunitária: o temário, a montagem 
da missão, as cerimônias, os pontos de insistência foram sendo desenvolvidos, graças à audácia e 
criatividade de alguns missionários que assim motivaram todo o grupo.
Com a nova organização da Missão – Divisão da paróquia em comunidades e estas em setores – cresceu 
a necessidade de capacitar os coordenadores e auxiliares para a missão. Foi assim que, em cada missão, 
passou a acontecer o Dia de Formação que hoje, em diversas unidades redentoristas, foi desdobrado na 
realização das Escolas Missionárias.

os demais membros da comunidade pela ação 
missionária.
 Dar uma formação espiritual e vivencial 
seguindo o exemplo do próprio Cristo que 
se preocupava com a formação do grupo dos 
apóstolos. Através de palestras e uso de recursos 
audiovisuais levar os coordenadores a aderirem 
ao Cristo e assim levá-los   aos outros irmãos de 
comunidade.
 Formação técnica e dinâmica para que os 
evangelizadores sejam eficientes em seu trabalho 
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missionário. Para isso ensiná-los o método, as técnicas e a maneira de tratar o povo e seus problemas, 
sobretudo no relacionamento com os que estão afastados da comunidade.
 Reflexão sobre a realidade, pois a missão da Igreja parte sempre de uma visão de fé da realidade 
iluminada pelo evangelho. O grupo missionário se quiser agir à maneira de Cristo, servindo aos demais, 
deve levar sempre em consideração a realidade. A organização pastoral é um ato de obediência à voz do 
Espírito. O povo de Deus peregrino conhece a sua realidade e luta para transformá-la.

Quem deve estar presente no Dia de Formação:
•	 Os	membros	do	grupo	missionário	subsidiário;
•	 O	pároco,	o	vigário	paroquial	e	demais	auxiliares;
•	 O	coordenador	geral,	de	comunidades,	setores	e	auxiliares;
•	 Outras	pessoas	interessadas	como	coordenadores	e	membros	de	pastorais	e	movimentos.

QUEM SãO:
 São leigos da comunidade que está sendo missionada, escolhidos e convocados sob a orientação 
do pároco e com as indicações da irmã missionária, para integrarem-se na evangelização missionária.
 São instrumentos ativos em vista da conscientização, da ambientação e da participação na 
comunidade paroquial, o que implica e supõe certas Qualidades de Liderança, pois encabeçam e atuam 
em todo o processo missionário. Por isso, o trabalho missionário requer a presença e a participação 
constante e ativa de apóstolos leigos que são os primeiros convocados para a ação missionária, sendo o 
ponto de apoio da evangelização e os primeiros elementos da perseverança.
 Os coordenadores e auxiliares leigos, além da orientação constante da irmã missionária, 
terão, na primeira fase, um dia de formação religiosa e de formação técnica para desenvolverem com 
qualidade o seu trabalho missionário. Durante a segunda e terceira fase das missões, serão feitas 
reuniões especiais de planejamento com eles, em vista do bem pastoral de todo o povo.

COORDENADORES E AuxILIARES
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Cerimônias que contagiam 
pela fé e emoção

 9.  Celebrações e eventos
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 Esta cerimônia tem a finalidade de 
destacar a presença especial de Nossa Senhora 
na vida de cada comunidade cristã e de cada 
pessoa em particular. A recepção da sua 
imagem e a entronização num altar especial 
preparado anteriormente, a que chamamos de 
ALTAR DA GRAÇA, acontecem sempre no 
segundo dia das santas missões.
 Terminada a cerimônia da noite, o 
missionário motiva o povo para este evento. 
A imagem então é recebida festivamente, 
se faz uma rápida saudação e se aproveita 
a oportunidade para renovar o convite de 
participação dos atos da missão.
 No final dá-se a bênção especial com 
a imagem de Nossa Senhora e se faz a sua 
entronização no altar que foi preparado. A 
imagem fica neste altar até o último dia da 
missão.

 Esta cerimônia pode acontecer na 
segunda noite da missão ou na manhã do 
dia seguinte. Tem a finalidade de destacar a 

01. RECEPÇÃO DA IMAgEM DE 
NOSSA SENHORA APARECIDA

02. ENTRONIzAÇÃO DA BÍBLIA 
NO ALTAR DAS gRAÇAS

03. CARREATA

importância da palavra de Deus na vida do cristão 
e na vida de cada comunidade.
 A Bíblia, depois de uma motivação feita 
pelo presidente da celebração, é entronizada 
solenemente com palmas, vivas e cânticos. A Bíblia 
fica no ALTAR DA GRAÇA, junto da imagem de 
Nossa Senhora, por ser ela modelo de vivência da 
palavra de Deus. Esta cerimônia também acontece 
em outras celebrações mais festivas da missão.

 Esta cerimônia acontece no primeiro 
domingo da missão. Em geral, na parte da manhã 
acontece uma celebração pelo trabalho e por todos 
os trabalhadores e motoristas da comunidade. 
Nesta celebração dá-se uma bênção especial para 
todos os trabalhadores. Logo em seguida acontece 
uma carreata em louvor a Nossa Senhora com a sua 
imagem sendo conduzida pelas ruas da comunidade 
num carro-andor anteriormente preparado.
 Este evento, além de saudar a Nossa Senhora 
e aos trabalhadores, tem também a motivação de 
ser mais um convite à participação de todos nos 
atos da missão.
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 Nesta concentração, onde se 
fazem presentes todas as comunidades, os 
missionários deixam uma palavra de incentivo 
no caminho da perseverança. Dois pontos 
são marcantes nesta cerimônia: A despedida 
da imagem de Nossa Senhora, que chegou no 
segundo dia da missão e a bênção, procissão 
e levantamento do SANTO CRUZEIRO, uma 
grande cruz, que será colocada num ponto de 
destaque da comunidade como lembrança das 
missões e como motivadora da vida cristã.
 Nesta cerimônia acontece também a 
renovação do compromisso missionário dos 
agentes de pastoral leigos da comunidade. Eles 
trazem em suas mãos bandeiras coloridas e, 
passando pelo meio da comunidade reunida, 
demonstram o compromisso de serem 
missionários na comunidade, na paróquia e 
onde se fizer necessário. Esta cerimônia é uma 
das grandes demonstrações públicas de fé que 
acontecem ao longo de toda a terceira fase das 
missões.

06. CONCENTRAÇÃO DE TODAS 
AS COMuNIDADES

04. CONSAgRAÇÃO DAS 
MuLHERES A NOSSA SENHORA

05. PROCISSÃO LuMINOSA

 Esta é uma celebração onde todas as 
mulheres da comunidade que está sendo missionada 
renovam seus compromissos do batismo e se 
consagram a Nossa Senhora. Ela acontece sempre 
na 3ª feira da segunda semana da missão,  depois 
que as mulheres participam também de seus 
encontros especializados. É um convite à adesão 
mais radical a Deus, seguindo o exemplo de Nossa 
Senhora, na vida da comunidade. As mulheres são 
colocadas em posição de destaque, junto à imagem 
de Nossa Senhora e todas têm em suas mãos velas 
acesas.

 É um dos eventos mais concorridos e 
mais bonitos das atividades das santas missões. 
Nele se concentram todas as comunidades que 
estão sendo evangelizadas. Em geral, acontece, 
na noite da segunda quarta-feira das missões. 
De cada comunidade sai uma procissão, com as 
pessoas trazendo velas acesas em suas mãos. Estas 
procissões se reúnem num lugar central e nesta 
reunião os homens ficam numa posição de destaque. 
Depois de uma rápida motivação, todos renovam 
seus compromissos de batismo, se consagram a 
Nossa Senhora e fazem a sua profissão de fé. No 
final do encontro, num clima de muito silêncio e 
respeito reza-se pela paróquia e pela conversão dos 
pecadores.

Procissão Luminosa
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A Evangelização Missionária
continua

 10.  Missão continuada
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A missão não termina no dia do encerramento da terceira fase. A comunidade é convidada a 
continuar com espírito missionário. A evangelização não pode parar. Voltará o método paroquial, 
mas com espírito missionário, principalmente no que diz respeito aos setores missionários, com seus 
coordenadores e auxiliares.
Duração: O tempo necessário para uma nova evangelização.

– Pároco.
– Coordenadores e auxiliares missionários.

– Consolidar a reestruturação da paróquia em 
setores missionários, dentro dos cinco níveis 
do Ser-Igreja:
1) Igreja-Família.
2) Igreja-Setor Missionário.
3) Igreja-Comunidade.
4) Igreja-Paróquia.
5) Igreja-Diocese.
6) Direcionar todos os movimentos, as 
associações e os grupos, para que se coloquem 
sempre a serviço da construção e da animação 
dos cinco níveis da Igreja, como fonte de 
espiritualidade para a evangelização.

 Nós, Missionários Redentoristas: 
somos um grupo subsidiário. Temos nosso 
carisma evangelizador. Procuramos colaborar 
com a Pastoral da Igreja do Brasil. Não somos 
melhores, nem piores que os outros. Temos nossa 
experiência, nossas buscas, nossas esperanças. 
Somos um grupo e procuramos agir como tal. 
Somos abertos. Queremos aprender sempre mais 
para servir melhor ao povo de Deus.
 A Missão Continuada é um serviço 
importante para a perseverança e sempre 
estaremos dispostos a ajudar os párocos nesse 
serviço. Sabemos que não é fácil dar continuidade 
aos setores missionários.

PROTAgONISTAS: 

METAS:
OBSERVAÇÃO:

7) Levar o setor missionário a se transformar em 
uma fraternidade viva e eficaz, em uma futura 
comunidade eclesial.
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– O livro: “Perseverando na Missão”.
– Descentralizar as atividades paroquiais: celebrações, ministérios, assistência 
aos pobres, cursos de preparação etc.
– Tornar os setores missionários participantes e ativos na comunidade: na 
liturgia, nas pastorais etc.
– Estruturar um pequeno Conselho Missionário, para ajudar na coordenação e 
na animação dos setores missionários.
– Investir na formação dos leigos, principalmente dos coordenadores e auxiliares 
missionários: Bíblia, catequese etc.
– Fornecer subsídios para os encontros nos setores missionários.
– Criar momentos de confraternização para os coordenadores e para os setores 
missionários.
– Convocar os missionários redentoristas para a quarta fase: Missão Continuada.
– Convocar os coordenadores e auxiliares para uma romaria anual em Aparecida.

 O laicato atuante sempre existiu e vai existir 
na Igreja. Faz parte da sua natureza, sendo mais 
ou menos valorizado de acordo com as épocas 
históricas de sua caminhada. Ao longo da historia 
surgiram movimentos de renovação espiritual e 
moral do laicato e, a partir dele, brota a renovação 
de toda a Igreja.
 Esta preocupação com os leigos não é de 
hoje, mas recupera a sua vocação original e mostra 
ao mesmo tempo uma conversão da Igreja. O pano 
de fundo desta preocupação é o reajuste de relações 
entre a Igreja e o mundo, entre a hierarquia e os 
fiéis. Agora a Igreja não mais tem instrumentos 
de força e de poder, mas recuperou a condição de 
ser sacramento no meio do mundo (Ser a Voz da 
consciência da sociedade).
 Por outro lado, percebemos que nas 
comunidades temos agentes de pastoral leigos com 
boa vontade, mas sem os recursos ou a preparação 
necessária para a sua atuação.  Constatamos 
também que em muitas comunidades as funções 
se acumulam nas mãos de poucos. Este acúmulo 
de cargos e serviços faz com que as pessoas não 
possam desempenhar a contento seu serviço 
pastoral, faltando até mesmo tempo para sua vida 
privada.
 No contexto de uma Igreja organizada 
em “Rede de Comunidades” é urgente descobrir, 

MEIOS:

MISSÃO E PROTAgONISMO DOS LEIgOS

Encerramento das Missões – Pratápolis, MG

despertar e preparar novas lideranças para o 
serviço na comunidade.
 Por isso as Santas Missões muito 
contribuem no processo de convocação, 
capacitação e formação dos leigos missionários 
para sua atuação nos setores missionários e nas 
comunidades, mostrando que trabalhar com os 
leigos e sua formação não vem só para suprir 
ou substituir a falta de padres. A preocupação 
maior esta na implementação de medidas 
ditadas ainda pelo Concílio Vaticano II (AA 03, 
AD 21 e LG 09), recuperando o essencial de sua 
vocação missionária.
 Desta forma, aos poucos, vai surgindo 
uma nova consciência do real espírito que o Ser 
Igreja exige: O preparo de leigos conscientes 
para que possam viver a sua vocação faz parte 
da natureza da Igreja.
 A nova Evangelização pede a formação 
de missionários renovados, para que cada 
evangelizado se torne um novo evangelizador 
(EN).

Encerramento Carmo do Rio Claro-MG
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A missão popular
ainda é válida?

 11.  Atualidades

 A experiência da pregação das Missões 
Populares pelos redentoristas no Brasil já 
dura quase 120 anos! Ininterruptamente. 
 Para milhões de pessoas gratificadas 
pelo trabalho missionário a pergunta acima 
nem mereceria talvez o benefício da dúvida. 
Os missionários sabem que, sobre esse tema, 
a sabedoria ou o acerto da resposta vem 
mais da “voz do povo” que dos teólogos. A 
apreciação de quem realmente conheceu e 
viveu uma Missão Popular redentorista seria 
francamente aprobatória. Mesmo se, certo 
tempo depois, tal pessoa tivesse esquecido o 
seu primeiro entusiasmo. 
 Se por causa da missão, a estimativa 
dos valores éticos e espirituais cresceu e 
competiu com “outros valores”, deixando 
marcas profundas nos indivíduos e nas 
comunidades, é porque a missão foi válida. 
Ora, isto é uma constante. 
 É uma constante necessidade 
também, neste Brasil de maioria católica, mas 
de vínculos frágeis com a Igreja. Somente 
“um terço dos católicos declaram participar 

TRABALHO MISSIONáRIO:

Encerramento

Cruzeiro - Selbach, RS
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Pe. Antônio Clayton Sant’Anna, C.Ss.R. 
Aparecida - SP

INQuIETAÇõES:

regular ou assiduamente da vida da Igreja”... A 
grande porcentagem dos que estão desligados 
de qualquer prática religiosa católica coincide 
com o expressivo número dos que têm 
enfraquecido os laços religiosos tradicionais. 
 Assim, na situação atual: rápida 
urbanização, proliferação das seitas, escassez 
e má distribuição do clero para assistir 
religiosamente às massas, a missão popular 
é uma forma eficiente de apostolado. E mais 
ainda: como instrumento útil e mesmo 
necessário da ação pastoral, ela readquiriu 
agora um conceito privilegiado. 
 Entre as três exigências de uma 
evangelização inculturada, proposta por João 
Paulo II, está o “novo ardor missionário”. A 
Evangelização será uma empreitada nova da 
Igreja: em seus métodos, em sua expressão e 
em sua mística missionária. Ardor, mística, 
zelo, fervor missionário, seja qual for a 
palavra, o cristão unido à sua Igreja deve olhar 
para este século, com todas as suas esperanças 
e inquietudes, como os Apóstolos olharam o 
seu mundo, no dia de Pentecostes. Sentir-     
-se renovado em profundidade pelo Espírito 
Santo e abraçar resolutamente as boas causas, 
as esperanças de vida e libertação, para que 
o anúncio de Jesus Cristo ressuscitado seja 
proclamado em todos os ambientes. 

 Como avaliar uma missão? Como 
sentir a sua influência e repercussão na cidade? 
Como julgar a contribuição do trabalho 
missionário para o nível religioso e moral da 
população? Talvez essas e outras indagações 
introduzam antes um problema de método 
e pesquisa. Como fazer a missão hoje! E, 
portanto, sua técnica de acordo com “novos 
métodos” e “novas expressões”, adaptando-a à 
pedagogia da imagem e à mentalidade cultural 
atual. 
 Traçar um quadro de avaliação rigorosa 
exigiria do grupo missionário pesquisas 

metodológicas e outros elementos das ciências 
sociais. Plenamente válidos. O nosso tempo, 
porém, e as forças estão empenhadas no trabalho 
direto e contínuo da pregação missionária 
e formação das comunidades. Além disso, é 
próprio da missão enquanto instrumento de 
ação pastoral, a transitoriedade, isto é: intervir 
de modo passageiro na paróquia. 
 Após cada missão popular redentorista, 
nota-se no povo uma curiosidade generalizada. 
As pessoas querem saber dos missionários se 
a missão foi boa, se eles ficaram contentes... 
Curiosidade bairrista ou indício da preocupação 
despertada: viver em comunidade? Cada 
cidade, cada região e cada população têm a 
sua fisionomia própria, suas peculiaridades. As 
semelhanças e diferenças locais aparecem na fase 
preparatória e durante a Missão como tal: níveis 
de interesse e participação; repercussão maior 
ou menor nos meios de comunicação; projetos 
e compromissos de pós-missão dos setores e 
comunidades; menos apoio ou mais apoio dos 
párocos. 
 A Missão acontece normalmente ajudada 
por um impulso quase natural de “inculturação”. 
Seja pela graça de Deus e o sopro do Espírito, 
seja porque mobiliza um grande número de 
voluntários que se tornam coordenadores ou 
auxiliares de setores. Eles e elas assumem a 
evangelização pré-missionária no seu bairro, no 
seu quarteirão, na sua rua, na sua comunidade. 
Quando chega o grupo missionário, a “copiosa 
redenção de Jesus” já ganhou espaço e corações. 
Cabe a ele se locomover de um lugar para outro, 
anunciando a Palavra (At 8,4), motivado pelo 
mesmo ardor do apóstolo Paulo: “Ai de mim se 
eu não anunciar o Evangelho” (1Cor 9,16).

Encerramento
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As Santas Missões
e a Pastoral Urbana

 12.  Notícias e Informação

 As Santas Missões tiveram o seu grande 
desenvolvimento a partir do século XVI, 
quando na Europa desenvolviam-se as grandes 
cidades e crescia a influência das universidades. 
Os missionários (Frades) vieram substituir os 
monges que evangelizaram e cristianizaram a 
Europa medieval, sendo mais adaptados para 
o contexto rural de então.
 Agora, muitos séculos depois é 
preciso que as Santas Missões recuperem sua 
originalidade, dando o seu contributo.
 Na preparação para o grande jubileu 
do ano 2000 a CNBB recomendou a pregação 
das Santas Missões, como forma de preparar o 
povo e as comunidades, levando ao surgimento 
de muitas equipes missionárias diocesanas ou 
paroquiais. Agora o fervor maior já passou e 
muitas delas perderam sua atuação. Diversos 
institutos religiosos, porém, continuaram sua 
ação missionária, assim como aconteceu no 
Pós-Vaticano II e muitos párocos continuam 
solicitando a pregação das Santas Missões, 
esperando que elas possam dar um contributo 
importante na reorganização da igreja 

uM POuCO DE HISTóRIA:

CONTRIBuIÇõES DAS MISSõES 
POPuLARES:

paroquial, para que se possa enfrentar os desafios 
da pastoral na grande cidade. 
 Então nos perguntamos: Onde está a 
eficácia das Santas Missões enquanto resposta 
aos desafios de evangelizar os grandes centros 
urbanos?
 A proposta da metodologia das missões 
é centrada na vida de comunidade. Desta 
forma elas podem contribuir para implantar 
a setorização das comunidades e a criação de 
uma rede de comunidades, onde a base sejam 
os grupos de oração e reflexão, com a ação dos 
coordenadores e auxiliares.
 Na impossibilidade de se criar estruturas 
de pastoral totalmente novas, as Santas Missões 
podem ajudar a renovar a paróquia, valendo-
-se de alguns instrumentos já em uso, mas que 
também precisam ser renovados.

1) Ajudar a criar ou adequar organizações 
a serviço dos pobres, sobretudo pela nucleação 
da paróquia em grupos de evangelização e vida. 
Nestes grupos se acolhem os novos que chegam, 
se rompe com a solidão, com o anonimato e 

Encerramento Marília 
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MARIA, MÃE, MODELO E RAINHA DAS MISSõES

isolamento. Cada setor deve tornar-se um foco de serviço.
2) Ajudar a criar comunidades ministeriais, suscitando novos ministérios, despertando novas 
lideranças, buscando a sua formação em todos os níveis.
3) A missão ajuda a redescobrir e valorizar a religiosidade popular, melhorando a liturgia, com 
celebrações mais criativas e populares, usando dos recursos simbólicos e gestuais, e com uma linguagem 
acessível a todos.
 Os contributos são muitos, mas os desafi os permanecem. Nas Santas Missões é preciso ainda usar 
com mais efi cácia os modernos recursos da comunicação; faz-se urgente buscar uma maior integração 
com os planos e ações das comunidades locais e paroquiais, e o método precisa ser adequado para se 
atingir os diversos ambientes e distintos grupos humanos.

 Maria, Mãe e Missão. Uma combinação 
perfeita que celebramos em toda missão, pois 
ela é a Mãe das mães e a Mãe das missões. 
Costumamos dizer que nossa mãe é rainha 
por causa do amor, dedicação e cuidados com 
que ela nos cerca. Imaginemos, então, a Mãe 
de Jesus!
 Maria é Rainha: estava predestinada a 
ser desde o início dos tempos. E isso, porque 
ela foi escolhida para a missão notável de 
ser a mãe de Cristo, fonte de todas as graças. 
Sendo assim, temos em Maria o modelo por 
excelência para toda vocação, seja ela qual ela 
for: religiosa, clerical ou laical. Ela viveu com 
amor indizível a doação total ao plano de Deus 
e acima de tudo, soube responder ao forte 
apelo que Deus fez e ainda faz a tantos: ela tem 
a plenitude da resposta ao vem e segue-me. 
 Maria é Rainha das missões, porque 
foi a primeira missionária, antes de Cristo, por 
carregar em seu ventre e torná-lo conhecido 
e amado no mundo. Hoje, ela continua 
a apresentar essa criança aos homens e 
mulheres, sendo a guia dos missionários. Ela 
abre caminho e reúne os fi lhos para o Filho. 
Ela é chamada de a “Estrela da evangelização”. 
Ela é a primeira evangelizadora e a primeira 
evangelizada (cf. Lc 1,26-38). Foi ela que, 
por primeiro, acolheu com fé a boa nova da 
salvação, tornando-se o anúncio, profecia e 
canto. Por isso também hoje nas Santas Missões 
populares ela continua nos apresentando seu 
Filho Jesus.

Encerramento Marília 
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 O missionário, mensageiro da paz, enviado por Deus para levar o Evangelho a todos os homens. 
Com sua vida é testemunho do amor de Deus para todos os homens. Deve ter as seguintes qualidades 
para que sua mensagem tenha credibilidade entre as pessoas.
1- Escutar
O missionário é um homem com capacidade de diálogo e escuta, que sabe adaptar-se às outras culturas, 
descobrindo seus valores sem sentir-se superior a ninguém. Tem convicções profundas, porém, nem por 
isso considera-se o único possuidor da verdade.
2- Acolher
O missionário crê numa cultura que considera a “pessoa” o centro de tudo, e aprende a valorizar a 
hospitalidade e a acolhida dos pobres. Por isso, gosta da presença do povo e de ser rodeado por ele.
3- Solidarizar
O missionário não vive à margem dos problemas do seu povo nem cai em atitudes paternalistas. Leva na 
sua formação uma grande sensibilidade humana e social com um forte sentido da justiça e da verdade. 
Ele sabe que os pobres são os preferidos de Jesus e a eles se entrega sem condições.
4- Resistir
Consciente da situação em que vive, o missionário sabe “aguentar” os momentos difíceis, sem desistir. 
Faz-se presente quando precisam dele, porque sabe que a sua missão não tem horários. 
5- Esperar
A paciência é uma das virtudes mais missionárias. Caminhar com um povo, e colocar-se no ritmo de sua 
história, implica saber esperar com paciência o que vai acontecer.
6- Crer No Deus Da Vida
A fé em Deus e um amor profundo e pessoal a Cristo é o fundamental para a sua vida. Se não houver fé, 
não há missão. Sua fé tem que converter-se em paixão pelo anúncio do Evangelho.
7- Amar Sem Condições
Encontramos Deus e Cristo nos pobres, nos que sofrem e morrem ante a indiferença e o desprezo, já que 
eles são os preferidos de Deus. Com eles o missionário percorre os caminhos do Evangelho.
8- Orar Sem Desanimar
Sem a oração não pode ter vida de fé e sem a fé a vida missionária desmorona. Na oração e na escuta da 
Palavra de Deus, o missionário aprende a construir o Reino.
9- Assumir A Cruz
Missão, Cruz e missionário formam um trio inseparável, como a vida de Jesus. Não há outro caminho 
possível para percorrer. “A missão nasce e cresce aos pés da cruz.” A constância e a paciência são frutos 
de uma cruz aceita com alegria.
10- Ser Coerente
A credibilidade do missionário apoia-se no testemunho de vida, até as últimas consequências. Necessita 
de muita paciência consigo mesmo para começar de novo cada dia sem desanimar frente aos fracassos.

(Adaptado de um boletim dos Missionários Combonianos 
do Chile: Revista Missões, Novembro 1996).
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 13.  Espiritualidade Missionária
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