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Editorial Bíblia e Missão

Curiosidades Missionárias

Novidades
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Sagradas Escrituras e Espírito Santo: Nas Sagradas Escrituras Deus 
fala ao ser humano à maneira dos homens. Portanto, para bem interpretar a 
Escritura é necessário prestar atenção ao que os autores humanos realmente 
quiseram dizer, e àquilo que aprouve a Deus manifestar-nos pelas palavras 
deles. Para descobrir a intenção dos autores sagrados, é preciso ter em conta 
as condições de seu tempo e de sua cultura, os “gêneros literários” em uso 
na respectiva época, os modos de sentir, falar e narrar correntes naquele 
tempo, porque a verdade é proposta e expressa de modos diversos, em textos 
históricos, de maneira diversa, ou proféticos, ou poéticos ou de outros gêneros 
de expressão.

Critérios para a Leitura da Bíblia: O Concílio Vaticano II indicou-nos três 
critérios para uma interpretação da Escritura Sagrada conforme ao Espírito 
que a inspirou:

1) Prestar atenção ao “conteúdo e à unidade de toda a Escritura”. Com 
efeito, por muito diferentes que sejam os livros que a compõem, a Escritura é 
una, em razão da unidade do desígnio de Deus, de que Jesus Cristo é o centro 
e o coração, aberto desde sua Páscoa.

2) Ler a Escritura na “Tradição viva de toda a Igreja”. Segundo uma 
sentença dos Santos Padres, “A Sagrada Escritura está escrita no coração da 
Igreja, mais do que em instrumentos materiais”.

3) Estar aberto “à analogia da fé”. Por analogia da fé entendemos a coesão 
das verdades da fé entre si e no projeto total da Revelação. 

Sendo assim as Sagradas Escrituras, cujo mês estamos celebrando, são 
a principal ferramenta que Deus colocou na vida de uma comunidade e de 
seus agentes, especialmente dos Evangelizadores Missionários, entre eles, 
os coordenadores e auxiliares dos setores missionários, que desta forma 
continuarão fermentando vida nessas pequenas células de Igreja que passam 
a irradiar vida e missão para toda uma comunidade.

Uma das cerimônias marcantes das Santas Missões Redentoristas, que fi ca 
na memória das pessoas e que acontece em geral no encerramento da 3ª fase, é 
o levantamento do Santo Cruzeiro. Ele fi ca como lembrança das missões e como 
um chamado perpétuo à renovação do compromisso missionário na comunidade. 
Hoje, se escreve o lema das missões “Unidos em Cristo” nos braços do cruzeiro 
e, em geral, ele é erguido num lugar público e de grande visibilidade, como na 
entrada de uma cidade. Mas nem sempre foi assim. Algumas igrejas pelo Brasil 
afora, como a Catedral de Ribeirão Preto, SP, onde houve uma missão em 1938, 
ainda conservam em seu interior uma cruz que recorda a pregação das Santas 
Missões.

Se comunicar é preciso, já está no ar o novo site das Santas Missões integrado ao Portal A12.com, 
agora todo renovado e muito mais atrativo. Basta acessar: www.a12.com/missoes
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a irradiar vida e missão para toda uma comunidade.
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Notícias Missionárias

História Recuperada – Grandes Missões

Vai acontecer

Pesquisando em nossas crônicas descobrimos que no ano de 1914, em Juiz de 
Fora, MG, realizou-se o 1º Congresso Latino-Americano de Missões, com duração 
de quatro dias. Por outro lado, o último Congresso das Missões Redentoristas teve a 
participação de quase 50 pessoas, de 11 nacionalidades diferentes, sendo que nele 
houve até mesmo a participação de um confrade de Cuba. Esse congresso aconteceu 
entre os dias 22 e 28 de outubro de 2007, na cidade de Alaguela, Costa Rica.

Em termos de Brasil, tivemos o nosso último Congresso Missionário realizado no 
mês de março deste ano em Trindade, GO, junto ao Santuário do Divino Pai Eterno.

As Santas Missões são uma das marcas fortes do método de evangelização da Congregação Redentorista. Elas são pregadas 
nas pequenas cidades e povoados do interior e também em grandes cidades e metrópoles. Em 1967 houve uma grande missão 
em Lima, Peru, coordenada pelos redentoristas, na qual participaram uns 300 missionários. Entre nós, tivemos a grande missão 
de Recife, em 1958, mas a maior missão, que ficou como marco histórico, aconteceu em Curitiba, no ano de 1975. Antes disso, 
porém, em 1958, na mesma capital paranaense, já havia ocorrido outra missão pregada por diversas congregações religiosas, 
com destaque para os Missionários Redentoristas.

A cidade de 
Avaré (nome 
originário do 
Tupi-Guarani 
que significa 
Lugar do 
h o m e m 
s o l i t á r i o ) , 
centro-sul do 
estado de 
São Paulo, 
viveu a graça 
das Santas 
Missões. A 

terceira fase ocorreu em duas etapas atingindo 
toda a cidade que hoje possui cerca de 90 
mil habitantes e pertence à Arquidiocese 
de Botucatu. Ela está organizada em seis 
paróquias, sendo a mais antiga delas a 
Paróquia-Santuário de Nossa Senhora das 
Dores. Foi ao redor de uma capela que a cidade 
surgiu e se desenvolveu. Na primeira etapa, 
de 8 a 25 de agosto, foram missionadas três 
paróquias, organizadas em 21 comunidades e 
aproximadamente 120 setores missionários. 

No mês de setembro, entre os dias 5 e 22, 
as outras três paróquias, organizadas em 11 
comunidades, viveram também esse processo 
intenso de compromisso com a vivência cristã 
dos valores evangélicos na vida de comunidade. 
Em todas essas paróquias atuaram também 
as irmãs missionárias que integram a Equipe 
Missionária, criando todas as condições para 
que todas as etapas das Santas Missões 
pudessem ser realizadas. Dessa missão 
destacamos o trabalho realizado nas escolas e 
junto aos meios de comunicação.

XXIII Romaria dos Coordenadores 
e Auxiliares Missionários
Dia 23 de novembro de 2013
“No setor Missionário, chamados a evangelizar – Eis-me aqui”!

Programação
A partir das 5h: Acolhida e Concentração na Tribuna Bento XVI.
9h: Missa e Renovação dos Compromissos Missionários (Pela Rádio e TV Aparecida).
10h15: Atividades no Auditório Pe. Noé Sotillo (piso inferior do Santuário).

Orientações:
. Trazer faixas, bandeiras e estandartes dos setores e comunidades.
. Trazer o livro Fé e Vida.
. Identificar com crachá as pessoas idosas e as crianças.

Romaria Missionária

Missão de Avaré

Congressos Missionários

Trindade-GO
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 Pouso Alegre, MG - 1981


