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Centro de Formação Intercultural (CENFI) 
 

Semana Missionária Inter Gentes 
 

Formação para missionárias e missionários estrangeiros 
que atuam no Brasil 

Brasília, de 27 de junho a 1 de julho de 2016 
 
Prezados Irmãos e Irmãs, 

o Centro Cultural Missionário de Brasília (CCM), através do seu departamento CENFI, 
promove pela primeira vez, de 27 de junho a 1 de julho de 2016, a Semana de Formação 
Missionária Inter Gentes para missionárias e missionários estrangeiros que atuam no 
Brasil. Esse evento tem como objetivo refletir e aprofundar a missão vivida na inserção e 
na interação junto ao povo brasileiro.  

Os missionários estrangeiros são irmãos e irmãs que deixaram sua terra, sua casa, sua 
família, para unir-se à caminhada da Igreja no Brasil prestando seus serviços nas mais 
variadas frentes. O processo de inserção na vida do povo e da Igreja de outro contexto 
sociocultural é algo tremendo e fascinante. Neste contexto, o anúncio da Boa Nova 
acontece não de mão única, mas na reciprocidade, num "dar e receber" que necessita ser 
reconhecido, valorizado, aprofundado, incentivado.  

A Igreja no Brasil reconhece as inúmeras contribuições e o generoso testemunho que os 
missionários estrangeiros trouxeram às nossas comunidades. Ao mesmo tempo, quer 
oferecer a eles um tempo e um espaço de estudo e de debate, para ajudar e encorajar um 
processo de inserção dinâmico e fecundo. 

Convidamos, particularmente, os missionários e as missionárias que fizeram os cursos 
do Cenfi para um belo reencontro e uma retomada dos assuntos já tratados, assim como 
os agentes de pastoral estrangeiros que trabalham há anos no Brasil para uma troca de 
experiências, de aprendizagens, de sabedorias e de testemunhos. 

Acreditamos que a participação a esse evento de formação possa ajudar a vencer 
dúvidas, resistências, desânimos, e a capacitar para a humilde ousadia do anúncio 
Evangelho, a partir da própria cultura, com autêntico espírito missionário, além de toda 
fronteira.  

Fraternalmente 
 
 
 

 Dom Esmeraldo Barreto de Farias 
Bispo Auxiliar de São Luis, MA 

Presidente do Conselho Missionário Nacional 



Semana Missionária Inter Gentes 
Formação para missionárias e missionários estrangeiros 

 

OBJETIVO GERAL 
Refletir e aprofundar a missão vivida pelos missionários estrangeiros na inserção e na 
interação junto ao povo brasileiro. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Debruçar-se sobre o processo de aculturação do missionário estrangeiro na vida 
da sociedade brasileira;  

 Analisar a inserção, a participação e o papel do missionário estrangeiro na 
caminhada missionária da Igreja no Brasil;  

 Aprofundar a espiritualidade da vivência intercultural para a missão hoje. 
 Proporcionar momentos de interação e intercâmbios entre várias experiências 

missionárias de aculturação. 
 
PÚBLICO 
Missionárias e missionários estrangeiros que atuam no Brasil há alguns anos, em 
particular, o que fizeram ultimamente o curso do Cenfi. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Segunda, 27 de junho, às 18h00: acolhida e abertura. 

2. Terça, 28 de junho: O MISSIONÁRIO ESTRANGEIRO E O CONTEXTO SÓCIO-
RELIGIOSO BRASILEIRO. Analises de conjuntura com enfoque histórico-cultural – 
Prof. William César de Andrade, professor de Antropologia e Ciência da Religião; 
Prof. Sérgio Coutinho, doutor em História da Igreja e membro da CEHILA/Brasil.  

3. Quarta, 29 de junho: O MISSIONÁRIO ESTRANGEIRO E A CAMINHADA DA 
IGREJA NO BRASIL. Panorama missionário, sujeitos e perspectivas – Pe. Sidnei 
Marcos Dornelas, cs, assessor da Comissão Episcopal para a Ação Missionária; Frei 
Faustino Paludo, OFMcap, assessor da Comissão Episcopal para a Liturgia. 

4. Quinta, 30 de junho: O MISSIONÁRIO ESTRANGEIRO E O DESAFIO DA INTERCUL- 
TURALIDADE. Caminhos e espiritualidade de encontro e aproximação – Pe. Joachim 

Andrade, SVD, doutor em Ciência da Religião; Pe. Estêvão Raschietti, SX, diretor do CCM. 

5. Sexta, 1 de julho, até 12h00: Elementos de síntese sobre o papel do missionário e da 
missionária estrangeiros no Brasil. Avaliação da Semana. 

 
METODOLOGIA 
Duas sessões de manhã e duas de tarde de exposições, debates, oficinas, grupo de 
estudo, experiências missionárias, partilha e síntese. 
 
DATA E LOCAL 
O Curso será realizado de 27 de junho a 1 de julho de 2016, no Centro Cultural 
Missionário, SGAN 905 Conj. “C” – Brasília, DF – Fone: (61) 3274.3009. 
 
INSCRIÇÕES 
Poderão ser efetuadas através do site: www.ccm.org.br. A taxa, incluindo formação e 
hospedagem, é de R$ 700,00. Vagas limitadas. 


