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Editorial

Juventude e a Missão da Igreja
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A Igreja Católica, conforme afirma o Documento 94 da CNBB, 
encontra-se em contínuo “estado de Missão”. Por isso a Igreja é 
Missionária e sua missionariedade aponta para horizontes onde 
se encontram as pessoas de todas as faixas de idade e grupos 
sociais. E nesse horizonte tão povoado está a juventude, faceta 
bonita da sociedade, com sua força única e cheia de potencial, 
de sonhos, ideias novas e energias transformadoras. Os jovens 
marcavam presença nas comunidades e evangelizavam de um 
jeito jovem e bonito.

Hoje, é mais difícil encontrar jovens nas comunidades, 
participando das celebrações e atuando nos ministérios e nas 
pastorais. Várias razões explicam esse fenômeno: a mudança 
de conceitos; a mudança de cultura; as influências da mídia; 
o indiferentismo religioso; o distanciamento do sagrado; as 
questões ligadas à sociedade líquida, fluida; o esvaziamento 
da fé; e outras influências, que bloqueiam e até anulam a 
espiritualidade dos jovens. Isso é algo que preocupa.

A Jornada Mundial da Juventude vem com o objetivo de 
despertar nos jovens o espírito de pertença à Igreja, de resgatar 
seus valores, sua dignidade e dizer para todos os jovens que 
eles moram no coração de Deus e que Jesus, que também foi 
jovem, tem uma predileção por eles. 

O Jovem Galileu, com sua Mãe Santíssima, quer trazer 
a juventude de volta para a Igreja e com palavras dóceis, 
animadoras e desafiadoras enviá-los em Missão. Que todos 
os Jovens digam, com coragem, disposição, determinação 
e zelo missionário: “aqui estamos, com fé e compromissos 
renovados!” Aqui estamos, com maturidade e conscientes dos 
desafios que enfrentaremos. “Enviai-nos”! Porque ai de nós, se 
não anunciarmos o Santo Evangelho! 

Ai de nós, se não assumirmos a Missão que nos foi confiada!

Equipe da Missão jovem de Passo Fundo

Encontro reúne jovens de Passo Fundo
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Talvez muitas pessoas e comunidades ainda tenham 
dificuldade de entender o que seja uma Santa Missão ou 
Missão Popular. Temos assim uma definição mais completa:

A Santa Missão é uma forma de apostolado extraordinário 
(temporal, intenso e especializado) realizado por grupos 
especializados (por isso tem caráter subsidiário – 
instrumento), voltado para a pastoral diocesana e paroquial 
(interdependência), sob a orientação do pastor diocesano, para 
promover a conversão individual e social e a santificação dos 
fiéis, suscitando vida de comunidade mais intensa. 

Para isso, usa como recursos a pregação explícita da 
Palavra de Deus, a intensificação da vida litúrgico-sacramental, 

Definição de Santas Missões a celebração da religiosidade popular e a conscientização 
sociorreligiosa. Colabora na organização de uma paróquia como 
Rede de Comunidades e assim a Igreja quer tornar mais incisivo 
o sinal do Reino de Deus

Equipe Missionária – Araraquara, SP
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Grande “Chefe” Missionário – Pe. Siqueira dirigiu 
sozinho as missões por mais de 25 anos. Sem dúvida, 
foi um dos maiores Missionários que a Província 
conheceu, após as fi guras de um Pe. Pelágio, Pe. 
Afonso ou Pe. Conrado. Sem exagero: Se admitirmos 
uma média de 8 a 10 missões por ano, em quase 
50 anos... Que o digam os “Livros das Missões” de 
nossas casas e do Arquivo Missionário de Araraquara. 

Nos últimos anos de sua vida, não podendo mais 
trabalhar diretamente nas missões, continuou ocupado 
com Novenas, Tríduos paroquiais e principalmente 
com as famosas Novenas Missionárias.

Missões de Mineiros, GO
A cidade de Mineiros, GO, experimenta nos últimos 

tempos um grande crescimento por causa do agronegócio 
que traz uma série de consequências positivas, mas vários 
desafi os e uma enorme problemática. Para ajudar a cidade a 
se organizar para essa nova situação e para ajudar o povo a 
celebrar o centenário da Paróquia Divino Espírito Santo, no 
mês de junho aconteceu a 3ª fase das Santas Missões em 
suas duas paróquias formadas por 33 comunidades rurais e 
urbanas. Entre os dias 6 e 23, sob a coordenação do Pe. 
José Moacyr aconteceu o “Tempo de graças e bênçãos”, 
experimentado em todas as comunidades, algumas distantes 
até 100 km da sede do município.

Pré-Missão de Avaré, SP
As missões nas paróquias da cidade de Avaré já estão 

em pleno vapor. E em três paróquias já está acontecendo 
a Missão nas Famílias. As irmãs missionárias coordenaram 
o esforço de organização das comunidades e a formação 
dos setores. No último fi nal de semana de junho aconteceu 
a visita às comunidades das paróquias Nossa Senhora das 
Dores, São Benedito e São Pedro. Nelas a terceira fase terá 
seu início no dia 8 de agosto. Outras três paróquias da cidade 
estão realizando a Missão da Visitação e a partir de agosto 
iniciarão a Missão nas Famílias. Recordamos que a cidade de 
Avaré teve a última missão em março de 1961.

Jornada Mundial da Juventude
Com a presença do Papa Francisco, neste mês 

aconteceu a Jornada Mundial da Juventude no Rio de 
Janeiro, entre os dias 24 e 28. A Equipe Missionária 
Redentorista se fez presente na JMJ por meio dos 
padres José Luiz Queimado e Ademir Gonçalves para 
que possamos aprender um “jeito novo” de evangelizar a 
juventude e ser por ela evangelizados.

Romaria dos Coordenadores e Auxiliares: 
Já foi escolhido o lema para a XXIII Romaria dos coordenadores e 

Auxiliares das paróquias e comunidades missionadas ao Santuário 
Nacional, a realizar-se no dia 23 de novembro: “No Setor Missionário, 
chamados a Evangelizar”. Um lema e um enfoque bem dentro do 
espírito vivido pela Igreja no Brasil e na América Latina, buscando reforçar 
a dimensão missionária da paróquia como “Rede de Comunidades’. 

Organize sua caravana e venha participar conosco!

As missões e a comunicação
Acompanhe todos os domingos, pela Rádio Aparecida AM, OC e OT, pelo Portal A12.com 

e ainda pela Rede Aparecida de Comunicação o Programa Nossa Missão que fala da vida e 
do trabalho dos missionários redentoristas em todo o Brasil.

Acesse: www.facebook.com/missoesredentoristas

Pe. Siqueira, C.Ss.R.

Romaria ao Morro do Cruzeiro - Aparecida - SP
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Grandes Missionários – Pe. Siqueira
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