
A missão evangelizadora da Igreja tem suas raízes 
na Bíblia: Deus continuamente chama e envia pessoas 
para a missão. As Sagradas Escrituras narram a 
missão de diversas pessoas que experienciaram esse 
chamado. Abraão recebeu a missão de ir para uma 
terra distante e constituir um povo numeroso. A missão 
de Moisés foi a de libertar os hebreus da escravidão 
do Egito e conduzi-los à terra prometida. Anunciar e 
denunciar, por sua vez, foi a missão dos profetas. 

No Novo Testamento a temática da missão 
perpassa quase todos os textos sagrados. Preparar 
os caminhos para a chegada do Senhor foi a missão 
de João Batista; continuar o projeto de Jesus Cristo 
foi a missão dos apóstolos; e anunciar o evangelho foi 
a missão de Paulo e de outros apóstolos. Todavia, o 
ápice da missionariedade encontra-se em Jesus Cristo: 

Ele é o missionário por excelência. Ele defi niu, assim, sua missão: “O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para 
evangelizar os pobres, mandou-me anunciar aos cativos a libertação, aos cegos a restauração da vista e proclamar um ano da 
graça do Senhor” (Lc 4,18-19). Anunciar o evangelho é uma provocação missionária que desafi a nossa fé cristã. Não podemos 
fi car indiferentes diante de realidades que clamam por mudanças.

A missão redentorista, à luz da Palavra Sagrada, é uma convocação para “viver e crescer em comunidade”. Nesta 
evangelização de caráter extraordinário todos recebem uma missão, especialmente os Coordenadores e Auxiliares Missionários, 
que são chamados a serem “sal e luz” em sua comunidade. É a nobre missão de serem “fermento na massa”, como foram os 
profetas, os apóstolos e outros personagens bíblicos.

Ser missionário não é uma opção; é um clamor bíblico. O Deus que chamou inúmeras pessoas continua repetindo seu 
convite: somos convocados para missão! 

Que Maria Santíssima, a grande missionária do Pai, abençoe nossa missão!

Dentro da atual estratégia das Santas Missões na Província de São Paulo, dois subsídios utilizados são fundamentais 
para provocar o envolvimento de todas as famílias na missão.

Primeiro se usa o Livro “O Povo de Deus se prepara” como subsídio para as Missões nas Famílias. Ele surgiu a partir 
de uma experiência usada na missão de Promissão, SP, pelo Pe. Percival, em 1967. Pe. Humberto Mokarzel propagou a 
ideia e, em 1972, já havia um fascículo organizado, feito em cópias mimeografadas. Sua 1ª impressão veio nessa época e 

a revisão foi feita pelo Pe. Delcio Viess. Em 1977 Pe. Victor Hugo 
ajudou a dar a forma atual. Mais tarde, 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 como temos agora. 

Depois disso surgiu o Livro “O Povo de Deus Persevera”: 
como subsídio para a Pós-Missão. Ele surgiu por volta de 1987, 
a partir dos esforços dos Padres Inácio, Ferdinando, Salles e 
Sebastião Marques. A partir de 1989 foi revisado e ampliado pelo Pe. 
Ferdinando Mancilio, recebendo sucessivas edições melhoradas e 
ampliadas. Esse subsídio é fundamental na continuação dos grupos 
missionários no Tempo da Perseverança.
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