
No dia 23 de novembro de 2013, em Aparecida, aconteceu a 23ª Romaria dos 
Coordenadores e Auxiliares dos setores, formados por ocasião de nossas Missões 
Populares. Tive então o ensejo de um encontro com fi éis da cidade Mineira de Barão de 
Cocais, onde nossas equipes Missionárias pregaram as Santas Missões e das quais tive a 
felicidade de participar. Em conversa com a família que me hospedou naquela oportunidade, 
interessou-me perguntar sobre a continuidade dos frutos da Missão, “Quarta fase”, como 
chamamos.

As respostas não podiam ser mais consoladoras, não de modo perfeito, é claro, e com 
as defi ciências próprias da natureza humana, o bom fermento deixado continua ainda 
levedando a massa e as sementes lançadas continuam brotando ou, já crescidas, dando 
frutos. Muito consolador foi saber também que o movimento intitulado “Terço dos homens” 
está num crescimento extraordinário, chegando a congregar semanalmente de trezentos 
para quatrocentos participantes. Mas, muito mais consolador ainda foi saber que esses 
senhores estão se esforçando para levar à participação na oração do Terço, também os 
seus fi lhos! Por isso, já há em várias comunidades, o “Terço Mirim”.

Pois bem. Faz um tempo que a Igreja e, especifi camente nós, Missionários Redentoristas, 
estamos angustiados à procura de um modo de atrair os homens, os jovens e as crianças 
para uma participação efetiva na vida da Igreja. Acredito eu que o próprio “Dono” da Igreja 
está propondo aí a solução. Os próprios fi éis se evangelizando. São os atuais discípulos e 
Missionários cumprindo a ordem do Divino Mestre. “Fazei discípulos meus todos os povos!”

Sem os estrondos e aparato de Pentecostes, o Divino Espírito está apresentando a 
solução desse angustiante problema. Solução que, com todo o nosso zelo e humana 
sabedoria, não conseguimos encontrar. E quanto conforta saber que, esse movimento, já 
está se alastrando de norte a sul, de leste a oeste de nosso Brasil. E assim, a dolorosa lacuna 
provocada pela carência de vocações religiosas e sacerdotais, está sendo preenchida por 
esse, cada vez mais numeroso e zeloso, batalhão de apóstolos leigos. Ainda mais que, 
sem dúvida alguma, por trás disso está a infl uência bendita da Mãe da Igreja, a Estrela da 
nova Evangelização. Em vez de aparecer, como em Lourdes e Fátima, com o terço nas 
mãos, Ela o colocou nas mãos de seus fi lhos.

É a Mulher que continua a esmagar a cabeça da serpente. Virgem do Rosário, rogai 
por nós!
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Antes, as conferências realizadas distintamente com homens, mulheres, jovens 
e grupos humanos específi cos, como os profi ssionais liberais e professores, 
buscavam elucidar os deveres do cristão, funcionando ao mesmo tempo como 
um longo exame de consciência. Hoje, cada missionário, a seu jeito, usando 
ainda dos recursos da moderna comunicação, busca realizar uma catequese 
básica, mostrando o núcleo básico da fé e, a partir dela, o agir cristão, terminando 
com uma revisão de vida em confronto com os Evangelhos.
Partindo da realidade local, as conferências buscam dar uma resposta aos 
problemas reais, com indicação de pistas e encaminhamento para os desafi os 
do Ser Cristão no Terceiro Milênio.
Ainda hoje as conferências são muito importantes porque fornecem uma síntese 
do conteúdo da missão. São também um momento de maior aproximação de 
cada pessoa com o missionário. Para muitas pessoas este é o momento de seu 
contato e de sua aproximação com a Igreja, quem sabe, depois de muitos anos.
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Grandes Missionários - Pe. Noé Sotillo
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Gente Nova na Missão 

Filho de Peixe... Estudantes em Missão...

Apesar de ser mais conhecido como o administrador e ecônomo do Santuário 
Nacional, foi também um grande missionário, atuando vários anos na Equipe 
Missionária.

Nasceu na cidade de Cerquilho-SP. Entrou para o seminário redentorista em 
1936 e depois de passar por todas as etapas de formação ordenou-se sacerdote 
em 1949. Seu primeiro trabalho pastoral foi como vigário cooperador na Paróquia-
Santuário da Penha em São Paulo de 1950 a 1951, quando foi ser vigário 
cooperador em Aparecida. No primeiro semestre de 1952 fez o segundo noviciado 
em Pindamonhangaba e iniciou a pregação das Missões Populares, adscrito 
sucessivamente às comunidades missionárias de Araraquara, São João da Boa 
Vista, Penha, Tietê, Araraquara e Jardim Paulistano, percorrendo o Brasil até 1965, 
atingindo pela evangelização dezenas e dezenas de comunidades.

Além dos padres e irmãos redentoristas, a nossa Equipe Missionária é formada também 
por diversas irmãs Missionárias. Elas pertencem a diversas congregações. O seu trabalho é 
parte integrante da Ação Missionária possibilitando assim uma ação mais completa durante 
todas as fases das missões. Além do trabalho missionário em si mesmo, realizando a 
organização e o acompanhamento dos setores missionários e das comunidades de uma 
paróquia, a contribuição mais importante das irmãs é de serem testemunhas de serviço, 
de oração e de caridade, sempre e em todo o lugar. Para serem missionárias eficientes 
nossas irmãs procuram estar sempre preparadas, espiritual, intelectual e materialmente, não 
deixando de fazer regularmente uma revisão dos trabalhos missionários realizados, bem 
como uma troca de experiências, para enriquecimento de cada uma e de todo o grupo.

Hoje são seis as irmãs que integram a Equipe Missionária: Ir. Rita Maria e Teresa 
Mendonça, das Missionárias de Cristo; Ir. Lurdes e Elizete, das Mensageiras do Amor Divino; 
Ir. Elza, Missionária da Ação Paroquial, e Ir. Stela, das Irmãs Apóstolas do Cenáculo.

Como normas próprias da vida religiosa consagrada, volta 
e meia somos exigidos em trabalhos distintos, conforme as 
necessidades da congregação e da Igreja. Neste início de ano 
a nossa equipe missionária sofreu uma alteração. Pe. José Luís 
Queimado deixou a equipe, integrando agora a Comunidade 
do Santuário Nacional, e Pe. Valdir Benedito da Luz também 
foi transferido, integrando agora a equipe de formação da 
Comunidade do Alfonsianun, localizada no Bairro do Ipiranga em 
São Paulo. Mas em contrapartida vão integrar agora a equipe 
missionária o Fr. Denis e o Fr. Lucas Emanuel Almeida, que em 
fins de 2013 concluíram seus estudos teológicos. 

Desde 1981 os nossos estudantes, especialmente aqueles que estão 
cursando a última etapa dos estudos preparatórios ao sacerdócio, realizam 
uma missão de férias chamada de ANIMAÇÃO MISSIONÁRIA. Esta é uma 
forma de conciliarem os estudos com a prática pastoral e se exercitarem 
para a missão que exercerão plenamente como sacerdotes ou religiosos 
consagrados.

Neste ano a Animação Missionária aconteceu na Paróquia de São 
Sebastião da cidade de Senador Amaral, MG. Uma equipe de 48 missionários, 
formada por padres, irmãos, estudantes, religiosos e leigos missionários, 
evangelizou a paróquia e todas as suas comunidades urbanas e rurais, com 
um proveito e uma motivação muito especial dos próprios missionários e 
uma participação muito grande do povo das comunidades.
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Fr. Denis Fr. Lucas

Ir. Teresa - Missões

O Trabalho das Irmãs Missionárias

Animação Missionária - Senador Amaral, MG


