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Maria, Mãe, Modelo e Rainha das Missões
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Maio, Maria, Mãe. Uma combinação perfeita para celebrarmos a Mãe das 
mães e a Mãe das missões. Costumamos dizer que nossa mãe é rainha por 
causa do amor, da dedicação e dos 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 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 carrega-lo em seu ventre e torná-lo conhecido e amado no mundo. 
Hoje, ela continua a apresentair essa criança aos homens e mulheres, sendo 
a guia dos missionários. Ela abre caminho e reúne os filhos para o Filho. Ela é 
considerada a “Estrela da evangelização” Ela é a primeira evangelizadora e a 
primeira evangelizada (cf. Lc 1,26-38; Lc 1,39-56). Foi ela que acolheu com fé a 
boa nova da salvação, tornando-se o anúncio, a profecia e canto. 

Marília, Jundiaí, Junqueirópolis e Mineiros de Goiás
O ano já corre velozmente e os trabalhos missionários 

estão a pleno vapor. No mês de abril tivemos a realização de 
alguns trabalhos em três cidades diferentes e o início da Ação 
Missionária numa cidade do estado de Goiás:

1. Terceira fase da Ação Missionária na Paróquia São 
Sebastião de Marília, SP, envolvendo o trabalho de seis 
missionários sob a coordenação do Pe. Anchieta. Foram 
evangelizadas três comunidades.

2. Pós-Missão realizada na Paróquia do Senhor Bom 
Jesus, no Bairro Caxambu – Jundiaí, SP, sob a coordenação 
do Pe. Moacyr, envolvendo todas as comunidades da paróquia. 

3. Pós-Missão realizada na cidade de Junqueirópolis, 
SP, Diocese de Marília, sob a coordenação do Pe. Luiz Cruz. 

4. A partir da Pré-Missão que acontece na cidade de 
Mineiros, GO, envolvendo as mais de 50 comunidades das 
duas paróquias, os setores missionários já estão realizando a 
Missão nas Famílias. 

No informativo de junho falaremos da grande missão de 
Passo Fundo, RS cuja 3ª fase acontece entre os dias 2 e 
30 de maio, envolvendo suas 13 paróquias e mais de 120 
comunidades.
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Curiosidades Missionárias

Notícias Daqui e Dali

Dos leitores e Internautas

Fomos remexer no baú de nossa história para trazer até 
você algumas lembranças e curiosidades sobre a missão:

Fé e Vida: Nosso bestseller começou com a publicação de 
santinhos, que fi cavam como lembrança das Missões, passou 
pelo livreto “Lembrança das Santas Missões”; e ganhou esse 
título por sugestão do Pe. Delcio Viess. A capa foi sugestão 
do Pe. Francisco Batistela, apresentando um “Altar da Graça” 
estilizado. Passou por inúmeras redações e reformulações e 
já atingiu mais de três milhões de exemplares vendidos.

O Toque do Silêncio: Foi usado durante bastante tempo, 
desde a primeira vez que aconteceu nas missões de Mogi das 
Cruzes, SP, em 1966, pelos padres Azevedo e Antônio Lino, 
em substituição a outras músicas que já eram tocadas para 
chamar o povo antes das cerimônias das missões.

Livro “O Povo de Deus se prepara”: Surgiu a partir de 
uma experiência usada na missão de Promissão, SP, por Pe. 
Percival em 1967. Pe. Humberto Mokarzel propagou a ideia. 
Em 1972 já havia um fascículo organizado e a 1ª impressão 
veio nessa época. A revisão foi feita por Pe. Delcio Viess. 
Em 1977 Pe. Victor Hugo ajudou a dar a forma atual e, em 
1989, com nova revisão, surgiu o “Povo de Deus em Missão”, 
com revisão e produção do Pe. Ferdinando Mancilio. De lá 
para cá, novas edições vão saindo sempre com melhorias e 
atualizações. 

Missões de Avaré: As paróquias de Avaré, SP, 
já estão em plena movimentação. E para começar 
a falar desta missão, fi zemos um resgaste histórico, 
recuperando uma foto da missão que lá aconteceu em 
1938. 

Ordenação Diaconal: Registramos com alegria 
a Ordenação Diaconal do Fr. Luiz Almir, membro da 
equipe missionária de São João da Boa Vista.

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 dinamizar a dimensão missionária da paróquia 
como “Rede de Comunidades”.

“Caros confrades Missionários, parabéns pelo novo informativo sobre as Missões Populares. Um belo 
instrumento para formar e informar. Parabéns à equipe de criação e redação.” Abraços. Ir. João Batista de Viveiros, 
C.Ss.R.


