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Editorial Imagem de Nossa Senhora Aparecida nas Missões 

Curiosidades Missionárias
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Foto: CDM - Imagem de Nossa Senhora Aparecida nas Missões
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 Pe. Ferdinando Mancilio, C.Ss.R.
Editora Santuário - Aparecida, SP

Quando as portas da humilde casa de Nazaré se 
abriram e Maria deparou-se com o Mensageiro de 
Deus, o Anjo Gabriel, tornou-se a mensageira da Boa- 
-Nova, o protótipo de discípula e de missionária. Desde 
então ela continua fecundando nossas vidas com as 
verdades do Reino.

Nas Missões redentoristas ela é a primeira 
missionária. Ela é quem abre as portas das Paróquias e 
das Comunidades para que nelas seja anunciada com 
ardor a copiosa redenção de Cristo. Abre ainda mais os 
corações e toca com a ternura divina aqueles que estão 
empedernidos. Maria é a Missionária por excelência no 
meio do povo. A criança, o jovem, o adulto, as famílias 
são convocados por ela para escutar o que Ele diz: 
“Quem beber da água que eu lhe darei, nunca mais 
terá sede. Pois a água que eu lhe der tornar-se-á nele 
uma fonte de água jorrando para a vida eterna!” (Jo 
4,14). Quer algo mais lindo que isso? Impossível! 

Nas missões, Nossa Senhora Aparecida nos 
convida a ser fonte. Os missionários, em sua ação apostólica, ajudam o povo a descobrir que Ele é fonte de água jorrando para a vida 
eterna por causa de seu batismo, e o Deus que está ali presente no meio dele. Grande missão de cada cristão que, se espelhando 
em Nossa Senhora, descobre sua grandeza e sua nobreza. Descobre que, como Nossa Senhora, tem de ser humilde diante de Deus. 
Nas missões a imagem querida da Senhora Aparecida está lá dentro das casas, no Altar da Graça da igreja, da capela ou do barracão 
da missão. Ela está dentro do coração das pessoas que clamam por vida e abraçam a redenção.

Nas Missões Maria é assim: convoca-nos para ser de verdade povo de Deus, e cochicha em nossos ouvidos: “Façam o que Ele 
diz”, e visita-nos com sua ternura materna. As portas que se abriram em Nazaré, abrem-se também hoje em muitos lares, que ao 
receber a graça da missão superam o medo e a insegurança, e abrem-se para o que é mais sublime: A presença do divino em nosso 
humano, para que ele se torne divino, santo. Diante da indiferença de nosso tempo, ela continua a insistir conosco que só é feliz quem 
está em Deus. 

Uma mãe que age assim conosco nos faz fi car apaixonados por ela. “O senhor não foi trabalhar hoje?”, perguntaram àquele 
homem, ao que ele respondeu: “Não! Hoje vou receber uma visita muito importante!” Era a imagem que percorria o setor de sua 
Comunidade e que chegaria à sua casa. Chamem os racionalistas a isso de sentimentalismo; eu chamo de fé!

No fi nal do século XIX os bispos de Mariana-MG, São Paulo e Goiás, chamaram os 
redentoristas para serem missionários no Brasil, para ajudar na educação do clero e 
trabalhar na pregação das missões. Naquele tempo, muito mais do que hoje, a falta de 
padres era grande. Por isso muitas paróquias pediam a pregação das Santas Missões como 
forma de bem evangelizar o povo.

Desde o início, o trabalho do missionário era intenso e pesado. O seu dia começava às 
5h quando se levantava e ia até às 24h quando repousava. A missa era celebrada somente 
na parte da manhã. À noite havia o rosário e o grande sermão com quase uma hora de 
duração. E era intenso o atendimento das confi ssões!

Quando os missionários redentoristas ajudaram na grande missão do Recife, em 1958, 
trouxeram de lá uma cerimônia que caiu no gosto do povo e até hoje é realizada nas 
missões: A Procissão da Penitência. Ela é realizada bem cedinho, normalmente às 5h30m 
da manhã. As pessoas, sempre em grande número, tendo uma cruz à frente, percorrem 
as ruas da comunidade rezando o rosário da manhã, cantando e se predispondo a ouvir a 
palavra esclarecedora do missionário.

Cerimônias da Missão - Procissão da Penitência
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Grandes Missionários - Pe. Nestor Tomás de Souza

Notícias Missionárias

Vai acontecer

Nasceu em Miracema em abril de 1891. Conheceu os redentoristas numa missão pregada 
em sua cidade e despertou-se para a vida religiosa missionária. Alguns anos depois de ordenado 
sacerdote iniciou sua vida de missionário que durou uns trinta anos, em sucessivas Missões e 
Retiros, em cidades de São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul e Goiás.

Nas missões não se poupava nos muitos serviços; em casa era o homem do seu quarto, lendo, 
escrevendo e estudando sempre. Conhecia muito bem as bibliotecas de nossas casas, em matéria 
de livros e revistas. Seus sermões e conferências primavam pela clareza e conteúdo; em linguagem 
fácil, cheia de vida e colorido, prendia os auditórios mais exigentes. Ótimo escritor, devido às suas 
atividades missionárias, pouco pôde realizar no apostolado da pena. Mesmo assim, ainda nos 
deixou a tradução de “Os Exercícios da Missão”, escritos por Santo Afonso, e, em manuscrito, um 
alentado trabalho sobre nossas fundações em Goiás, Araraquara, Pindamonhangaba e Rio Grande 
do Sul, bem como umas doze cadernetas, com um Diário das suas missões. 

Os párocos e leigos das paróquias que receberão as 
Missões Redentoristas em 2014 participaram de um encontro 
em Aparecida nos dias 23 a 25 de setembro, que foi aberto 
com uma missa no Santuário Nacional. Esse encontro marcou 
o início do trabalho evangelizador em suas cidades. A proposta 
do encontro foi buscar desde agora uma aproximação entre 
os missionários e as paróquias que serão missionadas no 
próximo ano. Em 2014, as Santas Missões acontecem nas 
seguintes paróquias:

Março: Cidades de São Vicente de Minas, Iacri (SP) e 
Paróquia Santa Luzia de Limeira (SP);

Maio: Paróquias São José e Dores, Nossa Senhora de 
Fátima e São Pedro de Alfenas (MG);

Agosto: Paróquia Santa Luzia em Carangola (MG) e 
Paróquia São Mateus em Faria Lemos (MG);

Setembro: Cidades de Monte Belo (MG) e Guarantã (SP);
Novembro: Paróquia Jesus de Nazaré – Distrito de Jacaré 

em Cabreúva (SP).
Em cada uma dessas paróquias as Santas Missões 

acontecerão em quatro fases que se sucederão num prazo de 
mais ou menos quatro meses.

A cidade de Artur Nogueira – 
diocese de Limeira, em suas duas 
paróquias já está vivendo a 2ª fase 
das Missões, a Missão das famílias. 
Entre os dias 24 de outubro e 10 de 
novembro acontecerá o Tempo Forte 
de Evangelização em todas as suas 
comunidades.

Tema: Juventude em Missão. Lema: “A quem eu te enviar, 
irás” (Jr 1,7b)

“Discípulos Missionários de Jesus Cristo num mundo secularizado 
e multicultural.” Este é o tema do IV Congresso Missionário Americano. 
Junto será realizado o Comla 9 que, por sua vez, chama a atenção para a 
necessidade de partilhar a fé, para que toda a América seja Missionária. Os 
dois eventos acontecem ao mesmo tempo em Maracaibo, Venezuela, entre 
26 de novembro a 1º de dezembro. A expectativa é que dele participem cerca 
de quatro mil missionários, de todos os países das Américas. As equipes 
missionárias redentoristas da Província de São Paulo estarão representadas 
pelo Pe. Ronival B. dos Reis da equipe de Araraquara.

IV Congresso Missionário Americano e o COMLA 9

Outubro Missionário
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Missões 2014

Missão de Artur Nogueira, SP


