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mento pastoral para que todos, fiéis e
pastores, vivam em estado permanente
de missão”.

A

Os destinatários são todos quantos queiram crescer no conhecimento da dinâmica missionária da Igreja. Membros de institutos
Missionários, Religiosos/as, sacerdotes e Leigos Missionários,
missionários em férias, seminaristas e estudantes de teologia,
candidatos ao laicado missionários, Voluntários da Missão,
Catequistas…. Como lembra o Papa Francisco, ‘o Espírito Santo
infunde a força para anunciar a novidade do Evangelho com
ousadia, em voz alta e em todo o tempo e lugar’.
As inscrições fazem-se online:
(http://cursodemissiologia.blogspot.pt) ou enviado a candidatura
para: Curso de Missiologia – Missionários da Consolata, Rua
Francisco Marto 52, Apartado 5, 2496-908 FÁTIMA.
Podem ainda enviar por mail: cursomissiologia@gmail.com.
A inscrição é de 20Euros.

INSCRIÇÕES ON-LINE
Digitaliza o código QR com um Smartphone
ou Tablet e acede diretamente à página de
inscrições online do Curso de Missiologia

Data limite de inscrições:
10 de Agosto de 2017
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“A

missão no coração da fé cristã” foi o tema da Assembleia Geral das Obras Missionárias Pontifícias que se
realizou de 29 de Maio a 3 de Junho no centro de retiros do
Salesianum em Roma.
A Assembleia Geral das OMP é o encontro anual no qual
participam, para além do presidente das OMP, os secretários gerais e todos os diretores nacionais de todo o mundo.
Este ano estiveram presentes 112 diretores nacionais. A
assembleia serve como instrumento de comunhão de todos
os responsáveis das OMP para refletir conjuntamente sobre
as atividades de evangelização e sobre as modalidades de
cooperação próprias das OMP na missão universal da Igreja.
No seu discurso à Assembleia, o cardeal Filoni, Prefeito da
Congregação para a Evangelização dos Povos, anunciou
que o Papa Francisco acolheu com muito agrado a proposta
INSCRIÇÕES
de o mês de outubro
de 2019 ON-LINE
ser um mês missionário por
excelência, por ocasião do centenário da Carta Apostólica
“Maximum Illud” do Papa Bento XV de 30 de Novembro
de 1919. O Papa Francisco quer que esse mês, outubro
de 2019, seja para toda a Igreja “um mês extraordinário
dedicado à oração, à caridade, à catequese e à reflexão
teológica sobre a missão”.

Capa: Samuel Mendonça

Arquivo Missio, IMAG, L’OR, Missio.org.uk

A Missão é o coração da fé
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Muito obrigado a todos os que nos enviam os seus
donativos, para esta obra. Todos os dias, às 5 horas
da tarde, na Basílica de S. Pedro, em Roma, é rezada
uma eucaristia pelas intenções dos colcaboradores
das Obras Missionárias Pontifícias.

Um mês, diz o Papa Francisco “crucial para o espírito
missionário de toda a Igreja, para reavivar em todos uma
verdadeira conversão missionária e um autêntico discerniTexto: Tony Neves
Fotos: IMAG

João Cláudio Fernandes

As OMP têm como um dos seus principais
objetivos a procura de meios materiais e
pessoais para apoiar a Igreja missionária.
Todas as Igrejas de todos os países dão
a suas ofertas para o Fundo Universal de
Solidariedade. É esse Fundo que financia
os centos de projetos de ajuda aos “territórios de missão” que se aprovam nesta Assembleia. É toda a Igreja universal
que ajuda ao desenvolvimento da Missão
nas 1111 Igrejas Jovens no mundo.

tradição vai manter-se e o Curso de Missiologia continuará
o seu caminho de formação missionária. Será de 21 a 26 de
Agosto, no sítio do costume.
Os Institutos Missionários Ad Gentes e as Obras Missionárias
Pontifícias lançaram este projecto que não pára de crescer. Os
objectivos são os mesmos desde o início: Apresentar as bases
bíblico-teológicas da Missão Ad Gentes; percorrer as etapas mais
importantes da história da evangelização e da reflexão missiológica; repensar a missão á luz do Vaticano II e dos documentos
recentes do magistério; apresentar exemplos concretos da
praxis missionária actual e preparar para os desafios da inculturação e do diálogo do Cristianismo com outras Religiões.
São formadores D. António Couto, José Eduardo Franco, Teresa
Messias, Adelino Ascenso e José Nunes. Haverá conferências,
trabalhos de grupo, debates, plenários, testemunhos missionários e oração comum.

PROJECTO GRÁFICO

comunidade missionária experimenta que
o Senhor tomou a iniciativa, precedeu-a
no amor (cf. 1 Jo 4, 10), e, por isso, ela sabe
ir à frente, sabe tomar a iniciativa sem medo, ir
ao encontro, procurar os afastados e chegar às
encruzilhadas dos caminhos para convidar os
excluídos” (EG 24).
Este “Tu a tu” é que produz no missionário esse
descentrar-se e o leva a sair, como a Abraão
e Moisés (Gn 12,1; Ex 3,4ss), não iludindo
dificuldades, mas olhando com paixão os sinais
dos tempos, cujos desafios provocam respostas
pessoais e politicas que devem ser iluminadas
pelo Evangelho.
Quando lemos “A alegria do Evangelho”, vemos
que o papa Francisco apresenta a missão não
tanto como uma atividade a fazer , mas como um
estilo a incarnar.
A exor tação recorda que a missão não é um
“ornamento”, um “apêndice” ou “um momento
entre tantos da existência” mas é constitutiva

da nossa identidade e da nossa vocação e que
nos leva a esta verdade profunda “Eu sou uma
missão nesta terra, e para isso estou neste
mundo” (Eg 273).
Como missionários sabemos que “nenhuma
comunidade cristã está constituída de forma
permanente. Nenhuma Igreja local está
estabelecida plenamente. O Evangelho nunca
está anunciado por completo. Os nosso corações
nunca estão plenamente conver tidos e salvos...
Por isso a missão é o coração da fé, porque o
amor redentor de Deus não tem fim”.
É por isso que o papa Francisco pede que o mês
de Outubro de 2019 seja “pata toda a Igreja
um mês extraordinário dedicado à oração, à
caridade, à catequese e à reflexão teológica
sobre a missão”, para reavivar em todos
uma conversão missionária e um autentico
discernimento pastoral para que todos, fiéis e
pastores, vivam em estado permanente de
missão.
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APOIO DADO PELA IGREJA EM NÚMEROS

JORNADAS MISSIONÁRIAS 2017

MISSÃO DO CORAÇÃO AO CORAÇÃO

FONTE: MISSIO.ORG.UK

(Publicação conjunta da Missão Press)

A

tualmente ouvimos falar
muito de afetos, de coração, de gramática do amor...
Sabemos que na Bíblia o
coração é a sede dos afetos e
dos sentimentos que brotam
do interior do ser humano:
amor, desejo, alegria, tristeza,
irritação, coragem, medo,
confiança, orgulho, inteligência, imaginação, memória.
Lucas afirma, por exemplo,
que Maria conservava todas
estas coisas (acontecimentos,
palavras) em seu coração
(Lc 2,19), meditando-as e
refletindo-as com o intuito de
as compreender.
É precisamente essa vontade de compreender a Missão não tanto a nível
territorial, mas relacional que em pleno Centenário das Aparições, escolhemos como tema para as Jornadas Missionárias, 16 e 17 de Setembro,
Missão do Coração ao Coração, Do Coração de Maria ao coração de todos.
O tema já não é novo. Ele é retirado da carta pastoral: “’Como eu vos fiz,
fazei vós também’. Para um rosto missionário da Igreja em Portugal” que,
citando o papa Bento XVI, diz: “...a Missão não se baseia em ideias nem
em territórios, mas parte do coração e dirige-se ao coração, uma vez que
são os corações os verdadeiros destinatários da atividade missionária do
Povo de Deus”.
A missão é da ordem de um amor de proximidade que imprime um certo
estilo de relação. É um apelo a um trabalho relacional cuja proximidade
salva do anonimato, da indiferença, da insipidez.
Viver a missão à maneira de um coração que se faz próximo é ser “uma
esperança real e realizável no estado de vida de cada um”, é cultivar a
arte do encontro e deixar-se maravilhar por todos os que se cruzam no
nosso caminho. É consentir tornar-se “reveladores” d’Aquele que nos
habita.
Contam que os astronautas quando contemplam a terra desde o espaço,
durante a primeira semana só olham para o seu próprio país. Durante a
segunda semana identificam-se com o seu continente e a partir da terceira
semana, sentem que pertencem a um único planeta. Parece que o coração
se alarga à medida do universo!
Esta é a nossa missão: Perceber que o coração se alarga quando o abrimos às perspetivas fraternais e universais. Quando nos fazemos disponíveis não da ordem da quantidade dos encontros, mas da intensidade de
cada instante com um coração hospitaleiro e acolhedor.

O contrário é o cansaço interior, o arrastar-se de má
vontade, com ar de tristeza e de resignação.
Nas Jornadas Missionárias queremos que a Missão do
Coração ao Coração favoreça o saborear e o conservar todas estas palavras (Lc 8,8.15) para que o
encontro seja possível e a missão seja não da “ordem
do tem que ser...” mas da paixão e do ardor que nos
faz descobrir “o rosto jovem e belo da Igreja que
resplandece quando é missionária”.
PROGRAMA
Sábado | 16 de Setembro
10h00 – Oração
10h15 – Abertura (D. Manuel Linda)
10h30 – “Sim… Faça-se…” (Lc 1,38)
- Aceitação da Missão. Acreditar no impossível
		
(Drª Isabel Varanda)

11h30 – “Feliz porque acreditaste…” (Lc 1,45)

- Participação do missionário no mistério de Cristo
		
(D. António Couto)

13h00 – Almoço
15h00 – “A minha alma engrandece o Senhor…”(Lc 1,46)
- Da experiência de Deus às experiências do missionário
		
(P. Adelino Ascenso)

16h00 – “Apareceu no céu um grande sinal…” (Ap 12,1)
- Missão como promessa e realidade
		
(Drª Margarida Cordo)

17h00 – Intervalo
17h30 às 18h30 – Missão e Acção
19h00 – Eucaristia
20h00 – Jantar
21h30 – Terço e procissão de Velas ( Capelinha das Aparições)

Domingo | 17 de Setembro
09h00 – Oração
09h15 –Exaltou os humildes…”(Lc 1, 52)
Missão como denúncia e acolhimento
Trafego humano e refugiados
		
(Dr André Costa Jorge)

11h00 – Eucaristia no Santuário
13h00 – Almoço
15h00 – “Magnificat”(Lc 1,46-55)

Cântico missionário para hoje
		
(Frei João Lourenço)

16h30 – Envio e Conclusões

Mais informações em:
http://www.opf.pt/index.php/jornadas-missionarias-2017/online-jornadas
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