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APRESENTAÇÃO 

 
O Centro Cultural Missionário (CCM) conclui mais um ano de atividades com a realização 

de cinco cursos para missionários, dez eventos de formação missionária para agentes de 

pastoral e um simpósio de missiologia. Além do mais, hospedou e colaborou com dois 

cursos de formação da Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB), o Curso de Fé e 

Política e várias outras iniciativas das Comissões Episcopais, de congregações religiosas e 

de movimentos. 

Há de se acrescentar o preciosíssimo serviço do SCAI, departamento do CCM que presta 

assistência administrativa, jurídica e documental aos missionários estrangeiros e 

brasileiros, particularmente em relação ao visto de entrada no Brasil e em outros países. 

Este acompanhamento não é sempre fácil, requer paciência, persistência, competência, 

pois as exigências estão se tornando cada vez mais rigorosas e os controles migratórios 

sempre mais escrupulosos. 

No que diz respeito à orientação dos cursos, contamos com a estrita e valiosa 

colaboração das Pontifícias Obras Missionárias (POM), da Conferência dos Religiosos do 

Brasil, das Comissões Episcopais para Ação Missionária e para Amazônia, do Instituto 

Superior de Filosofia Berthier e de vários outros organismos e assessores que com 

dedicação e paixão prestaram seu serviço aqui no CCM. 

 

A PARTICIPAÇÃO 

Um olhar global sobre a participação aos cursos aponta que as missionárias e os 

missionários estrangeiros se mantiveram dentro da média, com uma qualidade mais que 

satisfatória. O fluxo de missionários da Europa e da América do Norte permanece 

mínimo, enquanto vai se afirmando o de outros continentes, inclusive de outros países da 

América Latina. Claro que também o rosto da cooperação missionária por parte das 

igrejas locais vai profundamente mudando, proporcionando contribuições culturais e 

espirituais inéditas e riquíssimas, de pobres para pobres. 

No entanto, preocupa o calo da participação de missionárias e missionários brasileiros 

enviados além-fronteiras, fenômeno talvez ligado à crise vocacional da Vida Religiosa 

Consagrada ou à falta de ousadia das instituições e de seus membros. Sem dúvida é uma 

ocorrência que preocupa e que será preciso incentivar e monitorar nos próximos anos. 

Também a participação de presbíteros aos cursos de formação missionária deixa a 

desejar, tendo presente que já foi melhor: acreditamos que esse é um problema 

vinculado à percepção da necessidade de uma formação permanente. O risco de termos 

ministros ordenados auto-suficientes, exercendo funções de maneira burocrática, 

considerando o grau de qualificação pessoal mais que razoável para desempenhar a 

missão pastoral, é bastante alarmante. Cursos de formação não servem para aprender 

novas receitas e soluções: servem para aprender a buscar soluções, afinando uma 
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sensibilidade discipular. Por outro lado, sentimos que nós também precisamos nos 

inovar, fechando ciclos de iniciativas, lançando novas propostas, melhorando a qualidade, 

tentando responder aos anseios de uma realidade eclesial em continua mudança. 

Um segmento eclesial que responde bem ao chamado missionário, e que vimos um 

crescimento ao longo destes anos, são os seminaristas. Graças à realização do 2º 

Congresso Missionário de Seminaristas (Belo Horizonte, 9 a 12 de julho), articulado pela 

Pontifícia União Missionária com a participação do CCM, podemos perceber um 

incremento e a consolidação dos Conselhos Missionários de Seminaristas, sinal de 

esperança para uma Igreja em saída. 

A excelente participação de leigos e leigas, assim como de religiosas, em vários eventos, 

manifesta como o Povo de Deus está sedento de formação e atraído pela missão. As 

escassas possibilidades de integrar projetos missionários além-fronteiras, com o devido 

acompanhamento, gera certa frustração nos leigos, mas não abala o desejo e a 

disposição deles. A procura por momentos de encontro, de aprofundamento, de reflexão, 

de conhecimento, mostra como a base de nossas comunidades busca na missão a própria 

vocação e a própria identidade. 

 

A REFLEXÃO 

As atividades do CCM fomentaram também a reflexão missionária e missiológica junto ao 

Conselho Missionário Nacional (COMINA), à Equipe Interdisciplinar da CRB e à Rede 

Latino-americana de Missiologos. A produção de textos e artigos levou também a 

assumir compromissos fora da sede, como serviço eclesial, inclusive junto ao 

Departamento de Missões e Espiritualidade do Conselho Episcopal Latino-Americano 

(CELAM). 

Particularmente, queremos assinalar a publicação do Documento do Comina “Missão e 

Cooperação Missionária”, que se tornou documento de estudo da Conferência Nacional 

dos Bispos de Brasil (CNBB) e que representa um marco na caminhada missionária da 

Igreja no Brasil. Com efeito, trata-se de algo que chegou ao amadurecimento na 

conceituação sistemática da missão e na organização da animação missionária. O texto 

foi elaborado pela Equipe Executiva do COMINA, tendo porém como pano de fundo as 

reflexões, as contribuições e as elaborações que provinham dos cursos do CCM, assim 

como de outras iniciativas de formação missionária. 

Será necessário nos próximos anos incentivar fóruns de estudo e aprofundamento, para 

que a pesquisa missiológica possa avançar e apresentar trabalhos que possam ajudar a 

caminhada e o discernimento missionário. É tarefa do CCM também realizar eventos 

deste tipo, o que está de alguma maneira cumprindo com a promoção do Simpósio de 

Missiologia. 

Contudo, encontramos algumas dificuldades a articular especialistas nesta área: apesar 

de muito evocada e estar “na moda”, a missão não encontra ainda muitos autores 

qualificados no Brasil. 
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O TESTEMUNHO 

A sinergia que move o CCM é algo de mágico. Nesta casa se respira missão: no encontro 

entre missionárias e missionários estrangeiros, brasileiros e agentes de pastoral; na 

dedicação dos funcionários sempre elogiada nas avaliações; na competência das 

professoras e dos professores do Cenfi; no ambiente familiar, simples e acolhedor das 

relações; na disposição da coordenação em resolver qualquer problema; na riqueza das 

colocações, das apresentações dos assessores e das vivências missionárias; na 

contribuição que cada participante traz a partir de sua realidade local; no testemunho 

exemplar de escuta, paixão e aprendizagem de muitos cursistas; nas celebrações 

criativas e intensas embelezadas pelas cores dos continentes; no compromisso das POM 

e da Rede Vida em divulgar os nossos eventos; no carinho das famílias que acolhem os 

missionários do Cenfi em seu estágio missionário; nas visitas e na interação de muitos 

hóspedes, bispos, padres, religiosos, seminaristas, leigos e leigas; no apoio e na 

colaboração financeira de diversas entidades como as POM, a CNBB, a CRB, a Adveniat e 

do próprio Papa Francisco. 

A Igreja no Brasil não sabe o tesouro que tem. A maioria dos participantes avalia que os 

cursos do CCM ultrapassam as expectativas, põem questionamentos e apontam caminhos 

para uma profunda revisão da própria vida e da própria atividade. A “reclamação” 

unânime é se deveria divulgar muito mais o CCM, insistir junto às congregações e às 

dioceses para que essas formações sejam imprescindíveis na iniciação dos missionários e 

dos animadores missionários. Lamentamos, porém, que nem sempre encontramos o 

espaço adequado nos âmbitos, nas ocasiões e nas publicações da própria CNBB.  

Na esperança que se possa avançar e melhorar, contamos muito com o apoio de Dom 

Esmeraldo Barreto de Farias, eleito Presidente da Comissão Episcopal para a Ação 

Missionária na última Assembleia da CNBB e, desta maneira, segundo os nossos 

estatutos, também é novo Diretor Presidente do CCM. Agradecendo de coração a 

presença fraterna de Dom Sérgio Braschi, que até abril nos acompanhou, ficamos muito 

contentes com a vinda de Dom Esmeraldo, bispo auxiliar de São Luís do Maranhão, muito 

comprometido com a missão, amigo e solidário desde sempre com o nosso trabalho de 

formação missionária. 

Por tudo isso, só temos que dar gloria ao Pai, imensamente gratos a cada um e a cada 

uma por sua colaboração nesta obra que se alegra de participar da missão de Deus. 

Um feliz ano de 2016 a todos! 

 

 

Pe. Estêvão Raschietti, sx 

Secretário Executivo do CCM 

 

Brasília, 15 de janeiro de 2016 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2015 
 

 

 

O Centro Cultural Missionário (CCM) é um organismo vinculado à Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), e tem por finalidade: 

 

 Oferecer um percurso de iniciação à missão no Brasil para missionárias e 

missionários que chegam do exterior; 

 Promover cursos de formação missionária para brasileiras e brasileiros 

enviados a outra região ou além-fronteiras; 

 Fomentar o surgimento, a formação e a capacitação de animadores 

missionários na Igreja no Brasil; 

 Realizar eventos de estudo e aprofundamento sobre teologia, 

espiritualidade e prática de missão. 

 

As atividades realizadas em 2015 envolveram os três departamentos que 

constituem o CCM: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENFI  
(Centro de Formação 

Intercultural) 
 

Se dedica à formação cultural e 
eclesial dos missionários 

estrangeiros. 

 

CAEM  
(Centro de Animação e 
Estudos Missionários) 

Proporciona cursos de formação a 
missionários enviados a outros 

países, ou que atuam em regiões e 
projetos missionários no Brasil. 

 
 

SCAI  
(Serviço de Colaboração Apostólica 

Internacional) 

Oferece assistência jurídica e orientação aos 

missionários em relação ao visto de entrada e 
à permanência legal no Brasil e em outros 

países. 
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- I – 

ASSEMBLÉIA E REUNIÕES 

 

 

 

 

 

 

No dia 02 de fevereiro de 2015, foi realizada a 

Assembleia Geral Ordinária do Centro Cultural 

Missionário (CCM), na sede desta mesma 

entidade. Participam da Assembleia: Dom Frei 

Leonardo Ulrich Steiner, Secretário Geral da 

CNBB; Dom Sérgio Arthur Braschi, Bispo de 

Ponta Grossa, PR, Presidente da Comissão 

Episcopal para a Ação Missionária e a Cooperação Intereclesial, Diretor do 

CCM; Pe. Stefano Raschietti, Secretário Executivo do CCM; Irmão Paulo Petry 

presidente da CRB Nacional, delegado por carta por Ir. Marian Ambrosio 

Diretora Secretária do CCM; Pe. Jaime Carlos Patias, delegado de Pe. Camilo 

Pauletti Diretor Tesoureiro, Diretor das POM, Pe. Sávio Corinaldesi 

representante das POM; Ir. Vanézia Pereira da Silva, representante da CRB 

Nacional; Ir. Dirce Gomes da Silva, Secretária Executiva do Comina e 

Assessora da Comissão Episcopal para a Ação Missionária e a Cooperação 

Intereclesial; Ir. Maria Irene Lopes dos Santos, membro do Conselho Fiscal 

do CCM; Laudelino Augusto dos Santos Azevedo, representante do 

Conselho Nacional do Laicato do Brasil; Osmar Favretto, Administrador do 

 

ASSEMBLÉIA GERAL 

ORDINÁRIA DO 

CENTRO CULTURAL 

MISSIONÁRIO 
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CCM; Emilene Eustachio, Auxiliar de Coordenação dos Cursos do CCM e 

representante delegada do CNIS. Em pauta a apreciação do relatório das 

atividades realizadas pelo CCM em 2014, a aprovação do balanço de 2014 

e orçamento para 2015, a apresentação do Programa de Atividades para 

2014 e os planos de construção de um novo centro no terreno da sede do 

CCM. 

 

 

 

Aos quinze dias do mês de junho de dois mil e 

quinze às 15h, na sede do Centro Cultural 

Missionário, reuniram-se em Assembleia 

Extraordinária os membros diretores e 

membros representantes das instituições 

promotoras do CCM. Estavam presentes os 

seguintes membros: Dom Esmeraldo Barreto de Farias, Presidente da 

Comissão para a Ação Missionária e Cooperação Intereclesial da CNBB; Dom 

Leonardo Ulrich Steiner, Secretário Geral da CNBB, representando a CNBB; 

Maria Inês Vieira Ribeiro, Presidente da CRB Nacional e representante da 

CRB; Ir. Maria de Fátima Kapp, representante da CRB; Pe. Camilo Pauletti, 

Diretor Tesoureiro e representante das POM; Pe. Jaime Carlos Patias, 

representando as POM; Ir. Dirce Gomes da Silva, Assessora da Comissão 

Episcopal para a Ação Missionária e a Cooperação Intereclesial, 

representando o COMINA; Pe. Sidnei Marco Dornelas, representando o 

COMINA; Ir. Maria Irene Lopes dos Santos, representante da CNBB; Emilene 

Eustachio, representante da Conferência Nacional dos Institutos Seculares-

CNIS; Laudelino Augusto dos Santos Azevedo, representante do Conselho 

Nacional do Laicato do Brasil-CNLB; Ir. Rosita Milesi, Diretora Suplente; 

Osmar Favretto, Administrador do CCM. Após a apresentação dos 

representantes das Entidades promotoras e verificado o quorum necessário 

foi declarada aberta a Assembléia Geral Extraordinária Eletiva. Em primeiro 

momento foi feita a leitura da carta de convocação da Assembleia Eletiva: 1) 

Eleição da nova Diretoria; 2) Eleição do novo Conselho Fiscal; 3) Eleição do 

novo Conselho Econômico. 

 

 
 

ASSEMBLÉIA GERAL 

ELETIVA DO CENTRO 

CULTURAL 

MISSIONÁRIO 
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Foram eleitos ou reeleitos, por aclamação, para o período de 16 de junho 

de 2015 a 15 de junho de 2019, as seguintes pessoas para os respectivos 

cargos:  

 

 

 

DIRETORIA 

 
 

   

DIRETOR PRESIDENTE 

ESMERALDO BARRETO DE 

FARIAS 

DIRETOR SECRETÁRIO 

MARIA INÊS VIEIRA RIBEIRO 

DIRETOR TESOUREIRO 

CAMILO PAULETTI 

 

 

 

 

 

CONSELHO FISCAL 

 
  

   

Cleber Cesar Buzatto Alair Ranzan Maria de Fátima Kapp 
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CONSELHO ECONÔMICO 

 
 

   

Sidnei Marco Dornelas Jaime Carlos Patias Nereudo Freire Henrique 

 

 

 

 

 

 

O Conselho Fiscal do CCM se reuniu no dia 20 

de janeiro de 2015, na sede do Centro 

Cultural Missionário, reuniu-se o Conselho 

Fiscal do Centro Cultural Missionário – CCM, 

tendo na pauta o seguinte assunto: 

Apreciação do balanço do exercício 2014 e da 

proposta orçamentária para 2015. Osmar 

Favretto apresentou o balanço do ano de 2014, destacando o 

comportamento das receitas e despesas, demonstrando um pequeno 

superávit no período. Terminada esta exposição do balanço 2014 é dado o 

parecer favorável à aprovação. Em seguida foram apresentadas as bases e 

os critérios da proposta orçamentária para 2015, observando que o 

orçamento foi elaborado com base na realidade dos anos anteriores e as 

atividades programadas. Terminada a exposição, o Conselho Fiscal, emitiu 

o parecer favorável à proposta orçamentária apresentada.  

 

 

 

 

 

 

 
 

CONSELHO FISCAL 

DO CENTRO 

CULTURAL 

MISSIONÁRIO 
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- II – 

CENFI – CENTRO DE FORMAÇÃO 

INTERCULTURAL 
 

 

 

O CENFI é um curso de iniciação à Missão no Brasil que teve início em 1960 em 

Anápolis (GO), por obra dos Franciscanos Menores, de iniciativa da Igreja no 

Brasil. Compreende quatro áreas integradas: aprendizado da língua portuguesa; 

estágio em casas de família; introdução articulada sobre a sociedade, as culturas 

e a caminhada da igreja no Brasil; e uma vida em comum que proporciona o 

intercâmbio entre os participantes. 

 

Com duração de 90 dias, tem o objetivo de levar a uma introdução, interação e 

acompanhamento do missionário estrangeiro à realidade brasileira. 

 

O secretário executivo do CCM, padre Estêvão Raschietti, explica como isso 

acontece na prática. "O curso do Cenfi é um tempo muito especial que o 

missionário deve reservar para si: aprender a língua portuguesa e para conhecer 

os costumes e as aspirações do povo brasileiro; se despojar de sua cultura sem 

arrancá-la; rever suas visões de mundo, para melhor se colocar diante dos novos 

apelos; realizar um verdadeiro mergulho na nova cultura, sempre carregando os 

valores de sua própria cultura como bagagem que vem enriquecer o outro", 

comenta Raschietti. 

 

Uma característica importante do Cenfi é a sua metodologia de ensino e trabalho. 

Isso pode ser observado nas avaliações conforme explica o padre Estêvão. "A 

avaliação é realizada durante todo o curso, isto é, o missionário estará sendo 

sempre avaliado por meio de atividades sugeridas pelas professoras e pela 

coordenação. Estas atividades consistem em dinâmicas em grupo, avaliações 

individuais (exercícios), serviços comunitários e projetos elaborados pelos 

missionários", sublinha. 

 

A eficácia da formação é testada também nos estágios que os missionários fazem 

em casas de família. "O objetivo é proporcionar o amadurecimento humano e 

missionário. O acolhimento faz parte integrante da vida do nosso povo. Ouvir o 

povo, nos relacionar com simplicidade, discernir o tipo de relacionamento entre 
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as pessoas, é uma experiência significativa na pedagogia da encarnação", 

completa o secretário. 

 

Padre Estêvão ainda acrescenta: "a Igreja no Brasil deve sentir-se profundamente 

grata a esses missionários, testemunhos de entrega total e generosa à causa 

missionária. Por isso, deseja de alguma forma colaborar com inserção deles e 

delas no meio de nós, através desse serviço oferecido pelo Centro Cultural 

Missionário". 

 

 

 

 

Teve início domingo, dia 8 de fevereiro, a edição 

113 do Curso de Iniciação à Missão no Brasil do 

Centro de Formação Intercultural (Cenfi 113), 

organizado pelo Centro Cultural Missionário 

(CCM), em Brasília (DF). Este curso, que terá a 

duração de dez semanas, é dirigido a missionários 

e missionárias recém-chegados do exterior, 

enviados por congregações, dioceses, entidades ou organizações, para a missão 

no Brasil. 

 

 

Desta vez, o curso do Cenfi conta com a participação de 16 missionárias e 

missionários vindos de 11 países: Índia, República Democrática do Congo, 

Colômbia, Burkina Faso, Nigéria, Tanzânia, Senegal, Etiópia, Holanda, Estados 

Unidos, Togo. Entre eles estão presbíteros, religiosas e religiosos, uma leiga e 

uma pastora da Igreja Protestante Holandesa. 

 

 

 
 

CURSO DO CENFI   

113º 
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O programa desta iniciativa promovida pelo CCM apresenta quatro propostas 

integradas. São elas: ensino sistemático da língua portuguesa; estágio nas casas 

de família; introdução à sociedade e a Igreja no Brasil; uma vida em comum que 

proporciona um valoroso intercâmbio entre os participantes, vindos de diferentes 

países, culturas e igrejas, e uma adaptação à vida no Brasil através de relações 

fraternas. 

 

O secretário executivo do CCM, padre Estêvão Raschietti, explica como isso 

acontece na prática. "O curso do Cenfi é um tempo muito especial que o 

missionário deve reservar para si: aprender a língua portuguesa e para conhecer 

os costumes e as aspirações do povo brasileiro; se despojar de sua cultura sem 

arrancá-la; rever suas visões de mundo, para melhor se colocar diante dos novos 

apelos; realizar um verdadeiro mergulho na nova cultura, sempre carregando os 

valores de sua própria cultura como bagagem que vem enriquecer o outro", 

comenta Raschietti. 

 

A abertura do Curso do Cenfi acontece no meio do Curso de Missiologia e 

Animação Pastoral. Os participantes deste último, vindos dos diversos estados do 

Brasil, prepararam uma acolhida muito especial para os missionários estrangeiros. 

Durante a celebração eucarística cada um se apresentou pelo nome, pelo país e 

pela congregação. Em seguida foi levada ao altar a bandeira do Brasil e entregue 

ao grupo dos missionários do Cenfi. 

 LOCAL E DATA: BRASÍLIA, 8 DE FEVEREIRO A 17 DE ABRIL DE 

2015. 

 LISTA DE PARTICIPANTES 

Nº: NOME: ID RELIGIOSA: CONGREGAÇÃO / ENTIDADE: PAÍS: 

1 Ani Ajitha Religiosa Missionárias da Imaculada Índia 

2 Bakouan Bago Religioso Irmãos Sagrada Família Burkina Faso 

3 Deicy Johanna Z. Rueda Religiosa Carmelita Missionária Colômbia 

4 Dimaku Gladys N. Abioduun Religiosa Missionárias Médicas de Maria Nigéria 

5 Emmanuel S.B. Chuwa Presbítero Congregação do Espírito Santo Tanzania 

6 François Mungiaka Munengo Religioso Cong. R. de São Vicente de Paulo Rep. D. Congo 

7 Hortence Rosalie Faye Leiga Associação Clara Amizade Senegal 

8 Jean-Luc Luki Musulu Presbítero Cong. R. de São Vicente de Paulo Rep. D.Congo 

9 Jocelyne Kapinga Ngesndkie Religiosa Irmãs Sag. Família de Bordeaux Rep. D. Congo 

10 Jude Uzochukwu Nnadozie Presbítero Congregação do Espírito Santo Nigéria 

11 Kibinesh Amanuel Untiso Religiosa Irmãs Missionárias da Consolata Etiopia 

12 Pothireddy Prashanth kumar Presbítero PIME Índia 
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13 Sietske Blok Pastora CEBI - Centro de Estudos Bíblicos Holanda 

14 Snyder Guy Christopher Presbítero PIME Estados Unidos 

15 Soedjede Kossi Religioso Missionários Combonianos Togo 

16 Sophie Varghese Religiosa Franciscanas Sta Maria dos Anjos Índia 

 

 

 

Teve início domingo, dia 13 de setembro, a edição 

114 do Curso de Iniciação à Missão no Brasil do 

Centro de Formação Intercultural (Cenfi 114), 

organizado pelo Centro Cultural Missionário 

(CCM), em Brasília (DF). Este curso, que tem a 

duração de três meses, é dirigido a missionários e 

missionárias recém-chegados do exterior, 

enviados por congregações, dioceses, entidades ou organizações, para a missão 

no Brasil. 

 

 

 

Desta vez, o curso do Cenfi conta com a participação de 17 missionárias e 

missionários vindos de 11 países: Colômbia, Coreia do Sul, El Salvador, Haiti, 

Honduras, Indonésia, Itália, México, Nigéria, Quênia e Ruanda. O programa desta 

iniciativa promovida pelo CCM apresenta quatro propostas integradas. São elas: 

ensino sistemático da língua portuguesa; estágio nas casas de família; introdução 

à sociedade e a Igreja no Brasil; uma vida em comum que proporciona um 

valoroso intercâmbio entre os participantes, vindos de diferentes países, culturas 

e igrejas, e uma adaptação à vida no Brasil através de relações fraternas. 

 

O secretário executivo do CCM, padre Estêvão Raschietti, explica como isso 

acontece na prática. "O curso do Cenfi é um tempo muito especial que o 

 

 
 

CURSO DO CENFI   

114º 
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missionário deve reservar para si: aprender a língua portuguesa e para conhecer 

os costumes e as aspirações do povo brasileiro; se despojar de sua cultura sem 

arrancá-la; rever suas visões de mundo, para melhor se colocar diante dos novos 

apelos; realizar um verdadeiro mergulho na nova cultura, sempre carregando os 

valores de sua própria cultura como bagagem que vem enriquecer o outro", 

comenta Raschietti. 

 

 LOCAL E DATA: BRASÍLIA, 113 DE SETEMBRO A 11 DE DEZEMBRO 

DE 2015. 

 LISTA DE PARTICIPANTES 

Nº: NOME: ID RELIGIOSA: CONGREGAÇÃO / ENTIDADE: PAÍS: 

1 Anastasia Ngatia Muthoni Religiosa Dimesse F. de Maria Imaculada Quenya 

2 Benedetto Maria Zampieri Presbítero Diocese de Padova Itália 

3 Elfridus Binsasi Presbítero Missionários do Verbo Divino Indonésia 

4 Erlin Enrique Perez Presbítero Soc. das Missões Estrangeiras El Salvador 

5 Ezequiel Reyes Alejandro Diácono Missionários de Guadalupe México 

6 Gabriela J. M. Turcios Leiga Soc. das Missões Estrangeiras Honduras 

7 Idlain Dalusma Leigo Soc. Sacerdotes de São Tiago Haiti 

8 Ihorere Marie Claire Religiosa Miss. de Na. Sra. Dos Anjos Rwanda 

9 Jean Fritzson Lirismont Leigo Soc. Sacerdotes de São Tiago Haiti 

10 Jedong Kim Presbítero Arquidiocesana de São Paulo Coreia do Sul 

11 José Maria Luna Juarez Presbítero Missionários de Guadalupe México 

12 Lucy Nyuguto Njoki Religiosa Dimesse F. de Maria Imaculada Quenya 

13 Martha Cecilia P. Londono Religiosa Carmelitas Misioneras Colômbia 

14 Patrice Onesair Leigo Soc.Sacerdotes de São Tiago Haiti 

15 Ramlan Sihombing Presbítero Missionários do Verbo Divino Indonésia 

16 Stanley Jules Leigo Soc. Sacerdotes de São Tiago Haiti 

17 Yohanes Lopo Loin Presbítero Sociedade do Verbo Divino Indonésia 

 

 

 OBJETIVO DO CURSO DO CENFI [113 – 114] 

O Curso do Cenfi (Centro de Formação Intercultural) é um momento privilegiado 

na preparação das missionárias e dos missionários à missão no Brasil. Propomos 

neste período: 1) uma aprendizagem sistemática da língua portuguesa; 2) um 

estágio em casas de famílias; 3) uma introdução sobre a sociedade e Igreja no 



16 
 

Brasil. Esse Curso torna‐se também uma oportunidade de valoroso intercâmbio 

entre os próprios participantes, vindo de diferentes países, culturas e igrejas. 

 

Esta iniciação à missão no Brasil é um tempo especial. Como nos diz, com muita 

sabedoria, o Livro do Eclesiastes, para nos ajudar a discernir os momentos da vida 

na sua devida dimensão: “Debaixo do céu há momento para tudo e tempo para 

cada coisa – tempo para nascer e tempo para morrer. Tempo para plantar e tempo 

para arrancar a planta ... tempo para guardar e tempo para jogar fora. Tempo 

para rasgar e tempo para costurar. Tempo para calar e tempo para falar...” (Ecl 

3,1‐8). 

 

Podemos discernir neste tempo em que nos cabe viver no Centro Cultural 

Missionário: tempo para aprender a língua portuguesa e para aprender costumes 

e aspirações do povo. Tempo para nos despojar de nossa cultura sem arrancá‐la. 

Tempo para revisar nossos critérios pastorais para melhor nos colocar diante dos 

novos apelos. Tempo para uma verdadeira encarnação, embora carregando os 

valores da nossa própria cultura como bagagem que nos acompanha sempre. 

Tempo para valorizar as diversas culturas das companheiras e dos companheiros 

do curso. Tempo para aprendermos novamente o que Deus pede de nós como 

parte de um novo povo, sobretudo diante dos pobres que os Padres da Igreja 

Primitiva os apresentam como nossos mestres. 

 

Nosso desejo é que cada participante desse Curso do Cenfi possa aproveitar ao 

máximo as oportunidades oferecidas, e vivê‐las como momento único de 

aprendizagem, adaptação e aculturação à realidade brasileira. 

 

 

 PROFESSORAS 

 

Maria do Socorro Dias – Formada em Magistério. Cursos 

regulares e seminário de aperfeiçoamento e atualização 

em Língua Portuguesa para estrangeiros. Curso de 

fonoaudiologia. Noções de idiomas: espanhol, italiano, 

francês. Experiência profissional: 28 anos no ensino de 

português para estrangeiros no CCM e Embaixadas. 

Revisora de textos. 
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Raquel Cristina P. de Sousa – Formada em Letras 

(Português do Brasil como Segunda Língua) pela 

Universidade de Brasília (UnB) com pós‐graduação em 

Língua Portuguesa e Linguística (Faculdades Integradas da 

Terra de Brasília – FTB), com especialização em 

Sociolingüística voltada para o ensino de português para 

estrangeiros. Noções de idioma: inglês e espanhol. 

Experiência profissional: sete anos no ensino de línguas. 

Revisora de textos. 

 

 

Susana M.R. de Oliveira – Formada em Letras (Português do 

Brasil como segunda língua) e em Letras (Inglês) pela 

Universidade de Brasília. Fluência em inglês e espanhol. 

Experiência profissional de novo anos no ensino de 

línguas. Tradutora e revisora de textos. 

 

 

 

 

 

Juliana Queiroz - Graduada desde 2005 pela Universidade 

de Brasília em Letras Português do Brasil como Segunda 

Língua (licenciatura voltada para o ensino de Português 

para indígenas, surdos e demais pessoas que não 

possuem a língua portuguesa como língua materna), 

leciona português no Cenfi desde 2006, já lecionou na 

Escola das Nações, em várias embaixadas de Brasília e no 

ILAL. Também atua como professora de francês. 

 
 

 METODOLOGIA 

 O curso adota a metodologia comunicativa‐estruturalista que consiste no 

ensino da língua por meio de exercícios estruturais, textos, filmes, 

documentários, conversação em sala de aula, atividades extra (exercícios 
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complementares e aulas de campo), além de oferecer material específico para 

assimilação dos sons da língua. 

 O curso também oferece espaço físico adequado para a aprendizagem da 

língua, espaços agradáveis e amplos: sala de conferências, salas de reuniões, 

salas de aulas, salas de estar com TV a cabo, biblioteca e uma área externa de 

4000 m2. Todos os ambientes da casa têm conexão com internet sem fio. 

Temos a disposição seis computadores comunitários. 

 Durante o estudo da língua, o aluno tem contato com a história, a geografia, a 

sociedade, os costumes, a arte, as tradições culturais, a religiosidade popular, a 

caminhada a Igreja por meio de atividades, confraternizações, passeios e 

eventos. 

 As aulas de língua portuguesa são ministradas todas as manhãs durante três 

meses de 8h00 a 12h00, de segunda a sexta. As tardes são dedicadas ao 

estudo pessoal ou em grupo, e a atividades propostas pela coordenação ou 

pelos professores de 14h00 a 17h00. 

 

 

 

 MATERIAL DIDÁTICO 

CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa São 

Paulo: Companhia Editora Nacional, 2008. 

HOLANDA F., Aurélio Buarque. O dicionário da Língua Portuguesa. Curitiba: 

Positivo, 2009. 

HOUAISS, Antonio. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: 

Objetiva, 2009 
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LIMA, Emma Eberlein O.F.; LUNES, Samira A. Falar... ler... escrever... Português. 

Um curso para estrangeiros. São Paulo: EPU, 2009. 

LIMA, Emma Eberlein O.F.; LUNES, Samira A. Falar... ler... escrever... Português. 

Um curso para estrangeiros. Livro de exercícios. São Paulo: EPU, 2009. 

RYAN, Maria Aparecida. Conjugação dos verbos em português. São Paulo: Ática, 

1995.  

 

 

 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

O conteúdo programático aqui corresponde a um cronograma gramatical do curso 

de português. Esse cronograma é flexível, sujeito a alterações em relação ao 

tempo de aprendizagem de cada turma. 

 

 

I PARTE – Antes do estágio 

 

- Presente simples (verbos regulares e irregulares)  - Artigos definidos e indefinidos 

- Pronomes demonstrativos    - Pronomes possessivos 

- Presente progressivo     - Preposições 

- Locuções Prepositivas     - Singular e Plural 

- Pretérito Perfeito (verbos regulares e irregulares)  - Pretérito Imperfeito  

- Masculino e Feminino     - Futuro Imediato 

- Futuro do Presente (verbos regulares e irregulares) 

 

 

 

II PARTE – Depois do estágio 

 

- Futuro do Pretérito (verbos regulares e irregulares)  - Mais‐que‐perfeito simples 

- Mais‐que‐perfeito composto    - Comparativo e Superlativo 

- Presente do Subjuntivo     - Diminutivo 

- Imperativo      - Imperfeito do Subjuntivo 

- Futuro do Subjuntivo     - Orações condicionais 

- Tempos Compostos do Indicativo   - Tempos Compostos do Subjuntivo 

- Infinitivo pessoal 
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 ESTÁGIO EM CASAS DE FAMÍLIA – CURSO DO CENFI 113º 

 

DATA: Brasília, 02 a 05 de abril de 2015 

 

 

PARÓQUIA SANTA LUZIA 

Pe. Ricardo Maria Lustosa Corado Valente – Pároco  

End.: Estância Planaltina - Módulo A - Lotes 253/254 - Planaltina  

 

 

FAMÍLIAS E MISSIONÁRIOS (AS): 

1. Geni Fátima e Elpido - Pe. Jude 

2. Arnildo e Noélia - Ir. Nazário 

3. Rosa e Geraldo - Ir. Francisco 

4. Wellington e Maria da Glória - Ir. Kibinesh 

5. Osmarina, pai e filhos - Ir. Sophie 

6. Cícero e Regina - Pe. Paulo 

7. Claudia e Edivando - Ir. Gladys 

8. Antônio e Denê - Pe. João Lucas 

 

 

PARÓQUIA SANTA RITA DE CÁSSIA 

 

Pe. Márcio Domingos Benevides de Souza – Pároco  

End.: EQ ¾ Lt. D SRL Vila Buritis, Planaltina, Brasília / DF 

Paróquia fone: (61) 3389 4090 

 

 

FAMÍLIAS E MISSIONÁRIOS (AS): 

1. Tide e Edison - Pe. Christopher 

2. José Saraiva e Maria da Medalha - Ir. Ani 

3. Neusa - Pe. Augustin 

4. Natalino e Cláudia - Pe. Emmanuel 

5. Terezinha - Ir. Jocelyne 

6. Rodrigo e Jokelma - Ir. Johana 

7. Maria das Dores e Severino - Rosalie  

8. José e Ana Maria - Pra. Sietske 
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 ESTÁGIO EM CASAS DE FAMÍLIA – CURSO DO CENFI 114º 

DATA:  31/10 a 07/11 de 2015) 

 

SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO 

 

Pe. Antônio Fausto Valença – Pároco e responsável junto às famílias 

End.: Praça Central Setor C 7 - A.E. - Taguatinga 

 

 

FAMÍLIAS E MISSIONÁRIOS (AS): 

9. Antonio e Nilsoneides (Neide) - Pe. João Kim 

10. Amaro e Ana - Diác. Ezequiel 

11. Lola, Lívia e Rodolfo - Ir. Lucy 

12. Valeria e Luiz - Pe. José Maria 

13. Otaviano e Maria Conceição - Jean 

14. Geiisa e Edson - Pe. Elfridus 

15. Marley e Oscar - Pe. Erlin  

16. Irene e neto - Pe. Benedito 

 

 

 

 

PARÓQUIA SENHOR BOM JESUS 

 

Pe. Marcelo Vitorino da Silva – Pároco  

End.: EQNO 11/13 Setor O - Ceilândia  
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FAMÍLIAS E MISSIONÁRIOS (AS): 

1. Maria Helena e Antônio 4241 - Pe. Yohannes 

2. Iara e Sandro - Gabriela 

3. Francisco e Maria de Lourdes - Ir. Anastásia 

4. Ednaldo e Maria Helena - Stanley 

5. Elizabete e José Ancelmo - Patrice 

6. Maria Cleunice e filhos - Pe. Alan 

7. Maildo e Graciele - Idlain 

8. Rozanira e Heraldo - Ir. Marta Cecília 

9. Decio e Leila - Ir. Marie Claire 

 

 OBJETIVOS DO ESTÁGIO 

Viver a experiência de vida familiar: a dimensão afetiva da vida em família é 

primordial para o amadurecimento humano, também para o amadurecimento do 

compromisso missionário. O acolhimento faz parte integrante da vida do nosso 

povo. Ouvir o povo, nos relacionar com simplicidade, discernir o tipo de 

relacionamento entre as pessoas, é uma experiência significativa na pedagogia da 

encarnação. 

Conhecer as expressões culturais do povo: a alimentação, a maneira de conversar, 

de se relacionar com os vizinhos, as prioridades ou valores quotidianos, o papel 

da televisão ou de outros meios de comunicação, a visão do mundo para além da 

casa ou do bairro, o espírito associativo no bairro ou na paróquia, o sentido do 

trabalho, a visão de Deus ou do religioso na vida ordinária. 

Aperfeiçoar o domínio da língua portuguesa: no contato com o povo, sem auxílio 

de mediações pedagógicas e instrumentos didáticos, as missionárias e os 

missionários têm a possibilidade de uma comunicação direta, colocando em 

prática o aprendizado das aulas e do estudo, e conhecendo a maneira popular de 

falar português, com seus sotaques, gírias (linguagem informal e metafórica), 

expressões regionais. Depois do estágio, as aulas retomarão o ensino de 

português enriquecidas de questões e vivências. 

 

 METODOLOGIA 

 Cada missionário é hóspede de uma família de classe popular durante uma 

semana. Ele participa do cotidiano dessa família. 
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 As famílias são escolhidas pelos coordenadores do Curso e, normalmente, 

fazem parte de paróquias das cidades‐satélite de Brasília, DF. As paróquias 

estão engajadas neste estágio dos missionários e se articulam com alguns 

eventos junto às famílias que os hospedam. 

 Antes do estágio é realizada uma visita a cada família por parte dos coordenadores do 

Curso junto com o pároco. As famílias recebem orientações de como acolher os 

missionários. Há também um encontro preliminar entre as famílias e os missionários 

na paróquia do bairro. 

 Depois do estágio há um momento de avaliação junto aos coordenadores e aos 

professores do curso. É realizada uma celebração de agradecimento no CCM junto a 

todas as famílias que hospedaram os missionários. 

 

 

 

 INTRODUÇÃO À SOCIEDADE E À IGREJA NO BRASIL 

Iniciar as missionárias e os missionários estrangeiros à inserção na sociedade e na 

cultura brasileira por meio de exposições e debates sobre de elementos históricos 

e antropológicos do Brasil, diversidade cultural e suas expressões, questões 

sociais, tradições e fenômenos religiosos, caminhada da Igreja no Brasil e sua 

atuação evangelizadora. 

 

Metodologia 

 O conteúdo programático é ministrado em três blocos: 1) a formação da 

sociedade brasileira; 2) a questão religiosa no Brasil; 3) a ação evangelizadora 

da Igreja Católica no Brasil hoje. Cada bloco se estende por duas semanas a 

partir da segunda metade do curso, ocupando duas tardes em cada semana. 

 Cada tema é exposto e conduzido por um assessor especialista durante uma 

tarde em duas sessões: de 14h00 as 15h30; de 16h00 as 17h00. 
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 A exposição se dá por conceitos gerais de caráter sintético, para facilitar a 

contextualização das missionárias e dos missionários estrangeiros na realidade 

brasileira. 

 Faz‐se oportuno a utilização de algum expediente didático para facilitar a 

compreensão e a assimilação dos assuntos tratados. 

 Cada assessor apresenta uma pequena apostila de 4 – 5 páginas, de própria 

autoria ou de autoria de outros, sobre o tema que expõe, para facilitar a 

compreensão das missionárias e dos missionários que mais tem dificuldade 

com a língua portuguesa. 

 Cada assessor apresenta uma bibliografia básica de autores, livros, artigos, 

meios audiovisuais e eletrônicos sobre o assunto apresentado, para facilitar o 

aprofundamento individual ou em grupo durante o curso. 

 

 

 

 

 CONTEÚDO PRAGMÁTICO 

1º BLOCO: A FORMAÇÃO DA SOCIEDADE BRASILEIRA 

1. História do Brasil – I Parte: da primeira colonização até o Estado Novo (1500 – 

1945). 

2. Enfoque sobre a questão étnico-cultural: os povos e as culturas do Brasil (os 

nativos, os colonizadores, os escravos e os migrantes).  

3. História do Brasil – II Parte: o Brasil contemporâneo (1945 – 2011). 

4. Enfoque sobre a questão sócio-ambiental: desigualdade socioeconômica, 

exclusão social, devastação da natureza e ação da cidadania no Brasil hoje. 
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2º BLOCO: A QUESTÃO RELIGIOSA NO BRASIL 

5. A conquista espiritual: 500 anos de missão da Igreja católica no Brasil. 

6. Enfoque sobre o catolicismo popular: A força do catolicismo popular – 

espaços e tempos sagrados, festas, devoções, romarias. 

7. As religiões dos povos afro e indígenas no Brasil e a questão do diálogo 

inter-religioso. 

8. Movimentos pentecostais evangélicos e questão ecumênica: panorama das 

novas identidades sócio-religiosas no Brasil hoje.  

 

3º BLOCO: A AÇÃO EVANGELIZADORA DA IGREJA CATÓLICA NO BRASIL HOJE 

9. As Diretrizes da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil: memória, 

seguimento, projeto.  

10. Enfoque sobre as opções fundamentais pelos pobres e pelos outros (visita à 

Conferência dos Religiosos do Brasil e ao Conselho Indigenista Missionário).  

11. Configuração da Igreja no Brasil hoje: articulações e mediações, desafios e 

perspectivas (visita à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil).  

12. Enfoque sobre a questão missionária ad gentes: a dimensão universal da 

missão e o desafio da animação missionária (visita às Pontifícias Obras 

Missionárias). 

 

 

 BIBLIOGRAFIA DE APOIO 
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meios afro‐brasileiros. Mogi das Cruzes: Editora e Gráfica Brasil, 2002. 

BOSI, Alfredo. Dialética da colonização. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. 

CALLIGARIS, Contardo. Hello Brasil. Notas de um psicanalista europeu viajando ao Brasil. 

São Paulo: Escuta, 2000. 

CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL. Diretrizes Gerais da Ação 

Evangelizadora da Igreja no Brasil 2008 – 2010. Brasília: CNBB, 2008. 

CONSELHO EPISCOPAL LATINO AMERICANO. Documento de Aparecida. Texto conclusivo 

da V Conferência Geral do Episcopado Latino‐Americano e do Caribe. Brasília: CNBB, 

2007. 

DAMATTA, Roberto. O que faz o Brasil, Brasil? Rio de Janeiro: Rocco, 1986. 
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2002). Jubileu de ouro da CNBB. São Paulo: Paulinas, 2003. 

JACOB, Cesar Romero [et al.]. Atlas da filiação religiosa e indicadores sociais no Brasil. 

São Paulo: Loyola, 2003. 

MARIAE, Servus. Para entender a Igreja no Brasil: a caminhada que culminou no Vaticano 

II. Petrópolis: Vozes, 1994. 

MATOS, Henrique Cristiano José. Nossa história: 500 anos da presença da Igreja Católica 

no Brasil. São Paulo: Paulinas, 2003. 

PALEARI, Giorgio. Religiões do povo. Um estudo sobre a inculturação. São Paulo: Ave 

Maria, 1990. 

PREZIA, Benedito (org). Caminhando na Luta e na Esperança. Retrospectiva dos últimos 60 

anos da Pastoral Indigenista e dos 30 anos do CIMI. São Paulo: Loyola, 2003. 

RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro. A formação e o sentido do Brasil. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1995. 

TEIXEIRA, Faustino. Os encontros intereclesiais de CEBs no Brasil. São Paulo: Paulinas, 

1996. 

TURRA, Cleusa; VENTURI, Gustavo (orgs). Racismo cordial. A mais completa análisesobre 

o preconceito de cor no Brasil. São Paulo: Ática, 1995. 

TODOROV, Tzvetan. A Conquista da América. A questão do outro. São Paulo: Martins Font 

es, 2010. 

 

 PARTICIPAÇÃO E VIDA EM COMUM 

O Curso do Cenfi conta com a participação de diversas pessoas de diferentes 

países que partilham a vida durante 90 dias. Os tempos para uma primeira 

inserção, o choque cultural, o desprendimento do mundo de origem, a 

aculturação e a adaptação num novo ambiente variam muito de pessoa a pessoa. 

Por isso, é preciso respeitar os ritmos de cada um e de cada uma, dar tempo e 

espaço para que as pessoas vivam essa passagem de maneira serena, sem 

excessivas cobranças, sendo acompanhadas pelos coordenadores do curso no 

que for possível e oportuno. 

 

Ao mesmo tempo, essas pessoas estão aqui juntas na mesma caminhada de 

iniciação à missão no Brasil. As relações que vão tecer ajudam e fortalecem o 

percurso de cada um e de cada uma. Diríamos até que essas relações são 

indispensáveis. Se forem simpáticas e construtivas, tornam‐se um recurso 

extraordinário na superação de algumas dificuldades de adaptação. Se forem 

conflitantes ou apáticas, tudo se torna mais complicado para todos.  
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Assim sendo, cada participante é responsável da caminhada do outro, como um 

verdadeiro irmão. No curso do Cenfi tocamos com a mão, numa experiência 

inédita, que a vida e a missão cristã é essencialmente uma vida e uma missão em 

comum. Contudo, vistas as circunstâncias, trata‐se de uma vida em comum sui 

generis. Precisamos deixar as diversas pessoas se sentirem à vontade, mas elas 

também precisam perceber que estão vivendo juntas. É oportuno, portanto, evitar 

os excessos do individualismo e do comunitarismo. O clima da casa há de ser de 

liberdade e, ao mesmo tempo, de responsabilidade. 

 

 

 

Por esses motivos, recomendamos vivamente pontualidade, presença e 

participação às aulas, respeito às regras da casa e às pessoas responsáveis pelo 

curso, envolvimento nas atividades comunitárias como avaliações, celebrações, 

serviços, passeios e confraternizações. Os cursistas dispõem de muitos 

momentos pessoais para estudo, oração, repouso e lazer, etc., normalmente à 

tarde, à noite e nos finais de semana. 

De acordo com as situações e as sugestões dos próprios participantes, podem ser 

propostos retiros, celebrações da penitência, reza do Terço, vigílias, momentos de 

oração e avaliação. 

 

 

 

Em 28 de maio, terminou no Centro Cultural 

Missionário de Brasília, o Curso de 

Aprimoramento em Língua Portuguesa. Esse curso 

que começou em 5 de maio, contou com a 

participação de nove missionárias estrangeiras, 

 

 
 

CURSO INTENSIVO DE 

PORTUGUÊS 
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vindos de sete países (Índia, Itália, Espanha, Bangladesh, Cabo Verde, Burkina 

Faso e Papua Nova Guiné), que já estão trabalhando a algum tempo em diversas 

realidades do Brasil. 

 

Além do enriquecimento com o estudo sistemático da língua portuguesa, foi de 

grande relevância adentrar no campo histórico-social, político-religioso do Brasil, 

caminho que as missionárias construíram junto com as professoras Lia e Susana e 

com os demais assessores convidados. 

 

 

 

A maior conquista no estudo da língua foi a confiança ao falar sem medo de errar 

e o aprimoramento na conjugação de alguns tempos e modos verbais. O desafio é 

continuar estudando, pois as oportunidades proporcionadas pelo curso, apesar de 

ter sido bem aproveitadas, ainda não foram suficientes. 

 

Outro aspecto que ficou muito forte foi a convivência com o grupo de 

missionários brasileiros do Curso de Formação Missionária com enfoque na 

Amazônia. Este convívio possibilitou profundas reflexões e retomada de 

motivações para continuar na caminhada missionária com maior ardor, como 

testemunha uma das participantes: "a convivência impulsionou ainda mais meu 

enriquecimento. A partilha entre nós, as celebrações, os passeios, a vida 

cotidiana, ajudaram a aprofundar o meu ser missionário, encontrando novas 

motivações para colocar-me mais intensamente a serviço nesse nosso Brasil". 

 

É sempre motivo de muita gratidão apreciar os belos frutos desta caminhada de 

discípulos (as) missionários (as), um processo sofrido, mas fecundo. Ver o 

progresso da aprendizagem, do aprimoramento do idioma e contemplar a 

inserção gradual na nova realidade é como mirar uma rosa desabrochando no 

jardim da vida. 
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 LOCAL E DATA: BRASÍLIA, 03 A 28 DE MAIO DE 2015. 

 LISTA DE PARTICIPANTES 

Nº: NOME: ID RELIGIOSA: CONGREGAÇÃO / ENTIDADE: PAÍS: 

1 Alice Kachiraveedu Ulahannan Religiosa Missionárias da Imaculada - PIME Índia 

2 Donata Angela Maria Calisti Religiosa Ordo Virginum Itália 

3 Edappadiyil Lizamma Joseph Religiosa Filhas de São Francisco de Sales India 

4 Félicité Quédraogo Religiosa Congregação Filhas da Cruz Burkina Faso 

5 Lupo Giuseppina Religiosa Missionárias Combonianas do Brasil Itália 

6 Maria Filomena Gomes Religiosa Congregação Filhas da Cruz Cabo Verde 

7 Maria Teresa Heredia Ballano Religiosa Congregação Filhas da Cruz Espanha 

8 Minoti Baskey Religiosa Missionárias da Imaculada - PIME Bangladesh 

9 Stella Huti Religiosa Missionárias da Imaculada - PIME Papua Nova Guiné 

 

 

 OBJETIVO  

O curso busca proporcionar uma base da língua portuguesa falada no Brasil, com 

foco na comunicação. Gramática, vocabulário e fala serão enfatizados. 

 

 METODOLOGIA 

Busca-se o aprendizado do aluno por meio de uma metodologia que tem como 

foco o ensino da língua por exercícios estruturais, práticas orais, estudo de 

textos, uso de materiais audiovisuais, atividades complementares, além de outras 

atividades propostas pelo professor. 

 

As aulas foram ministradas todas as manhãs, de 8h a 12h, de segunda a sexta. As 

tardes deverão ser dedicadas ao estudo pessoal ou em grupo e feição de 

atividades propostas pelo professor para a consolidação do aprendizado; assim 

como a atividades propostas pela coordenação da casa. 

 CONTEÚDO PROPOSTO 

O conteúdo aqui proposto corresponde a uma expectativa do que será abordado 

ao longo do curso. Tal conteúdo é flexível, podendo sofrer alterações em virtude 
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do nível de conhecimento dos alunos, assim como de seu interesse e necessidade, 

ou em virtude da duração de cada curso. 

 

 

Tempos verbais 

 

 

- Presente simples e progressivo   - Pretérito perfeito e imperfeito  

- Futuro imediato e futuro do presente  - Futuro do pretérito 

- Mais‐que‐perfeito simples e composto - Presente do Subjuntivo 

- Imperativo      - Imperfeito do Subjuntivo 

- Futuro do Subjuntivo    - Orações condicionais  

- Tempos Compostos do Indicativo  - Tempos Compostos do Subjuntivo 

 

 

 

 

Gramática 

 

 

 

- Artigos definidos e indefinidos   - Pronomes pessoais 

- Pronomes objeto     - Pronomes demonstrativos 

- Pronomes possessivos    - Pronomes interrogativos 

- Pronomes relativos    - Gênero: masculino e feminino 

- Número: singular e plural   - Adjetivos: comparativo, superlativo 

- Vocabulário - Situações orais diversas - Preposições 
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- III –  

CAEM – CENTRO DE ANIMAÇÃO E 

ESTUDOS MISSIONÁRIOS 
 

 

 

 

Teve início, nessa terça, dia 3 de fevereiro, no 

Centro Cultural Missionário (CCM) de Brasília, o 

segundo módulo do 2º Curso de Extensão em 

Missiologia e Animação Pastoral, com 27 

participantes de todo Brasil. Essa iniciativa é 

promovida pelo próprio CCM em parceria com o 

Instituto Superior de Filosofia Berthier - IFIBE, de 

Passo Fundo, RS, instituição mantida pelos Missionários da Sagrada Família da 

Província Brasil Meridional. A finalidade do curso é oferecer uma formação 

especifica a leigos e leigas, religiosos e religiosas, diáconos e presbíteros 

engajados na animação missionária, particularmente os coordenadores e 

membros dos Conselhos Missionários Diocesanos. 

 

 

 

A formação de agentes que se dedicam à animação missionária, particularmente 

os que são chamados a coordenar Conselhos Missionários Diocesanos, é um fator 

básico para o desenvolvimento das atividades e para levar adiante um projeto de 

Igreja discípula-missionária na perspectiva do documento de Aparecida. Eles e 

elas são chamados a assumir um autêntico espírito missionário numa época em 

 

CURSO DE EXTENSÃO 

EM MISSIOLOGIA  

E ANIMAÇÃO 

PASTORAL 
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que essa dimensão é solicitada por todos os âmbitos eclesiais. É preciso capacitá-

los e qualificá-los para enfocar o debate sobre trilhos evangélicos, apontando 

pistas de ação que mexam, antes de tudo, com uma renovada identidade eclesial. 

 

O curso completo consta de três módulos, de dez dias cada um, ao longo de três 

anos. O tema da missão será tratado sob quatro enfoques: contextual, 

fundamental, pastoral e missionária. Cada uma dessas perspectivas terá três 

abordagens: o desafio cultural, religioso e social no mundo de hoje (ótica 

contextual: os sinais dos tempos); as dimensões bíblica, eclesiológica e teológica 

(ótica fundamental: teologia da missão); as mediações da catequese, da liturgia e 

da paróquia missionária (ótica pastoral: os caminhos da missão); os âmbitos da 

comunicação, do diálogo inter-religioso e da educação à mundialidade (ótica 

missionária: as fronteiras da missão). 

 

No segundo módulo são contemplados os quatro enfoques interligados pelo tema 

geral da "Comunidade em missão": o panorama religioso no mundo de hoje; o 

desafio do diálogo ecumênico e inter-religioso; a dimensão missionária da 

liturgia; perspectivas eclesiológicas para a missão hoje. 

 

Particularmente esse último tema, que abriu os trabalhos com a assessoria do 

Prof. Sérgio Coutinho, quis lembrar do Vaticano II a 50 anos de seu encerramento. 

"Não se trata da comemoração de uma recorrência qualquer, nem tampouco e 

simplesmente da memória de um evento marcante, importante, sem dúvida, único 

na história", afirma o secretário executivo do CCM Pe. Estêvão Raschietti, sx. "O 

concílio foi o evento-chave no qual a Igreja redefiniu radicalmente seu 

compromisso essencial e profético diante do mundo de hoje, inaugurando uma 

época de transição de uma cristandade fechada e autocomplacente para uma 

igreja mundial e missionária" concluiu. Uma das tarefas do curso de missiologia, 

segundo o secretário, é indagar a que ponto está a Igreja no Brasil nesta travessia, 

quais são os entraves e quais as perspectivas. Esse enfoque será tema também de 

outros eventos promovidos pelo CCM. 

 

 LOCAL E DATA: BRASÍLIA, 3 A 13 DE FEVEREIRO DE 2015  

 LISTA DE PARTICIPANTES 

Nº: NOME: 

ID 

RELIGIOSA: CONGREGAÇÃO / ENTIDADE: CIDADE: 

1 Ana Joaquina de Oliveira Leiga Instituto Secular MILMAR Guimarãnia 

2 Antonia Liete Alves Oliveira Leiga Diocese de Marabá Marabá 
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3 Antonio Carlos de S. Marques Leigo Diocese de Marabá Marabá 

4 Carleta Gerard Longo Religiosa Missionárias da Consolata São Paulo 

5 Diego Júnior Lopes Cassimiro Leigo Instituto Secular MILMAR São Gotardo 

6 Edivaldo Pereira dos Santos Presbítero Diocese de Oeiras São Miguel de Fidalgo 

7 Elias Dallagnol Leigo Paróquia S. Cristóvão de Campo Verde Campo Verde 

8 Elias Roque da Silva Presbítero Diocese de Nazaré Bom Jardim 

9 Fátima Bertoli Leiga Fraternidade Missionária Itinerante São Miguel do Fidalgo 

10 Francinete Rodrigues Carneiro Religiosa Dominicanas de Na. Sra. Rosário Montelis Goiânia 

11 Gerson Vieira de Sá Leigo Arquidiocese de Brasília Brasília 

12 Iraci Libera Lazzarotto Religiosa Irmãs Salvatorianas Varzea do Poço 

13 Jarbas Rodrigues Matos Presbítero Missionário Estigmatino Belo Horizonte 

14 José Donizeti Duarte Leigo Arquidiocese Metropolitana de Maringá Maringá 

15 Jose Edson Alexandre Ferreira Presbítero Diocese de Nazaré Aliança 

16 José Nivaldo da Silva Presbítero Diocese de Nazaré Nazaré da Mata 

17 Maria do Carmo Farias Religiosa Missionárias da Imaculada - PIME Manaus 

18 Maria do Carmo Silveira Novo Leiga Diocese de Cachoeiro de Itapemirim Cachoeiro de Itapemirim 

19 Maria Eliane Xavier Eliziário Religiosa Franciscanas de Ingolstadt São Paulo 

20 Maria Eusebia dos Santos Silva Religiosa Irmãs de Santa Catarina, Virgem e Mártir Barreiras 

21 Maria José Teixeira Leiga Diocese de Patos de Minas Patos de Minas 

22 Marisangela Bueno Ferreira Religiosa Franciscanas de Ingolstadt Moju 

23 Raimundo Feitosa dos Santos Presbítero Diocese de Crateús Ipvieiras 

24 Rosiene Gomes de Freitas Religiosa Missionárias da Imaculada - PIME Manaus 

25 Selma Marcia da S. V. Fonseca Leiga Diocese de Cachoeiro de Itapemirim Cachoeiro de Itapemirim 

26 Sirlene Almeida de Jesus Religiosa Ursulinas de São Carlos Tabatinga 

27 Valmir Miranda dos Santos Presbítero Diocese de Camaçari Camaçari 

 

 

 OBJETO 

O curso de extensão em Missiologia e Animação Pastoral é uma iniciativa do 

Centro Cultural Missionário de Brasília – CCM, DF, organismo vinculado à CNBB, 

em parceria com o Instituto Superior de Filosofia Berthier – IFIBE, de Passo Fundo, 

RS, instituição mantida pelos Missionários da Sagrada Família da Província Brasil 

Meridional, que visa oferecer uma formação especifica a leigos e leigas, religiosos 

e religiosas, diáconos e presbíteros engajados (ou que gostaria se engajar) na 

animação missionária, particularmente os coordenadores e membros dos 

Conselhos Missionários Diocesanos. 
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 OBJETIVO 

1. Objetivo Geral 

 Qualificar e capacitar agentes de pastoral para a ação e a animação missionária 

em suas comunidades, dioceses e projetos além-fronteiras. 

 

 

2. Objetivos específicos 

 Motivar os participantes à causa missionária através uma adequada 

fundamentação bíblica, histórica e teológica; 

 Abrir os horizontes dos compromissos missionários através uma abordagem 

antropológica, ecumênica e ética; 

 Proporcionar ferramentas pastorais para a ação e a animação missionária, 

particularmente de tipo pedagógico-catequético, administrativo-gerencial, 

metodológico-projetual. 

 

 

 

 

 

 PUBLICO E VAGA DISPONÍVEIS 

O Centro Cultural Missionário pode hospedar até 45 pessoas entre leigos e leigas, 

religiosos e religiosas, diáconos e presbíteros. O curso é aberto a todas as 

pessoas interessadas pertencentes a uma comunidade cristã e engajadas na 

animação missionária. A inscrição é feita pelo site: www.ccm.org.br. As pessoas 

podem optar para participar de um ou mais módulos, não necessariamente 

seguindo a sequência.  
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 JUSTIFICATIVA 

A formação de agentes que se dedicam à animação missionária, particularmente 

os que são chamados a coordenar Conselhos Missionários Diocesanos, é um fator 

básico para o desenvolvimento das atividades e para levar adiante um projeto de 

Igreja discípula-missionária na perspectiva do documento de Aparecida. Eles e 

elas são chamados a assumir um autêntico espírito missionário numa época em 

que essa dimensão é solicitada por todos os âmbitos eclesiais. É preciso capacitá-

los e qualificá-los para enfocar o debate sobre trilhos evangélicos, apontando 

pistas de ação que mexam, antes de tudo, com uma renovada identidade eclesial. 

 

 PROGRAMA DE TEMAS, CARGA HORÁRIA E EMENTAS 

O curso completo consta de três módulos, de dez dias cada um, ao longo de três 

anos. A carga horária total será de 240 horas-aula (80 horas cada módulo). O tema 

da missão será tratado sob quatro perspectivas: contextual, fundamental, pastoral 

e missionária. Cada uma dessas perspectivas terá três abordagens: o desafio 

cultural, religioso e social no mundo de hoje (ótica contextual: os sinais dos 

tempos); as dimensões bíblica, eclesiológica e teológica (ótica fundamental: 

teologia da missão); as mediações da catequese, da liturgia e da paróquia 

missionária (ótica pastoral: os caminhos da missão); os âmbitos da comunicação, 

do diálogo inter-religioso e da educação à mundialidade (ótica missionária: as 

fronteiras da missão). Cada abordagem será de 20 horas-aula. Os três módulos 

constarão de uma abordagem contextual, uma fundamental, uma pastoral e uma 

missionária. Os diversos temas serão assim distribuídos: 

 

TEMA EMENTA CH 

II MÓDULO: a comunidade em missão – 2015 

O panorama religioso  

no mundo de hoje 

A questão religiosa hoje entre sensibilidade 

cultural contemporânea, velhas hegemonias e o 

surgimento de novas identidades sócio-

religiosas. 

20 

O desafio do diálogo 

ecumênico e inter-

religioso 

A dimensão ecumênica da missão e o encontro 

com as outras religiões: para uma teologia cristã 

do pluralismo religioso. Configuração de uma 

ação missionária entre as exigências de diálogo e 

de anúncio. 

20 
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A dimensão 

missionária da liturgia 

A liturgia como expressão da missão de Deus 

através do culto, ritual, gesto, memorial: o 

cotidiano se transforma em sagrado, anúncio do 

Reino que vem. 

20 

Perspectivas 

eclesiológicas para a 

missão hoje 

Modelos e paradigmas históricos entre encontros 

e desencontros. Que tipo de igreja para que tipo 

de missão? A proposta latino-americana. 

20 

 

 

 QUALIFICAÇÃO DOS DOCENTES 

O Corpo Docente é formado por estudiosos, pesquisadores, especialistas em 

diferentes campos do conhecimento, assessores do Centro Cultural Missionário, 

com experiência de atuação no tema específico de cada módulo e com titulação 

adequada. 

 

TEMA DOCENTE QUALIFICAÇÃO 

II MÓDULO: a comunidade em missão – 2015 

O panorama 

religioso  

no mundo de hoje 

Joachim 

Andrade 

Mestre em Antropologia Social e Doutor em 

Ciências da Religião. 

O desafio do 

diálogo 

ecumênico e 

inter-religioso 

William 

Andrade 

Mestre em Teologia Dogmática e em 

Psicologia, professor de Antropologia e 

Ciência da Religião. 

A dimensão 

missionária da 

liturgia 

Faustino  

Paludo 

Mestre em Liturgia pela Faculdade de 

Liturgia San Anselmo, Roma – Itália. 

Perspectivas 

eclesiológicas 

para a missão 

hoje 

Sérgio  

Coutinho 

Mestre em História Social pela Universidade 

de Brasília (UnB). 

NOTA: Os docentes previstos para 2015 e 2016 ainda devem ser devidamente 

contatados e confirmados. Eles fazem parte do elenco de assessores do CCM e do 
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IFIBE. Caso alguns não puderem assumir a disciplina, haverá substituição por 

outro que tenha condições para o desenvolvimento do conteúdo. 

 

 METODOLOGIA 

O curso será realizado através sessões presenciais. Cada tema será desenvolvido 

em 20 horas-aula (10 sessões) por meio de explanações, debates, oficinas e 

plenários. Poderão ser utilizados recursos de vídeos, slides, projeção de pontos 

chaves e outros adequados a cada disciplina. Cada assessor elaborará um plano de 

exposição do tema em diálogo com a coordenação do curso. 

 

 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO 2º MÓDULO  

 Terça, 3 de fevereiro, às 18h00: Celebração de abertura. “Não tenha medo: 

apenas tenha fé” (Mc 5,36). Acolhida e introdução ao curso. 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVAS ECLESIOLÓGICAS PARA A MISSÃO HOJE 

Prof. Sérgio Ricardo Coutinho dos Santos, assessor da Comissão 

Episcopal para o Laicato e presidente do Centro de Estudos de 

História da Igreja na América Latina (Cehila - Brasil). 

 

 Quarta, 4 de fevereiro: QUAL IGREJA PARA QUAL MISSÃO HOJE?. Modelos e 

paradigmas históricos de igreja e de missão entre encontros, confrontos e 

desencontros. 
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 Quinta, 5 de fevereiro: CONVERSÃO PASTORAL E RENOVAÇÃO MISSIONÁRIA 

PARA UMA IGREJA “EM SAÍDA”. Mudanças estruturais rumo a um novo jeito de 

ser Igreja. 

 

O DESAFIO DO DIÁLOGO ECUMÊNICO E INTER-RELIGIOSO 

Prof. William César de Andrade, mestre em Teologia Dogmática 

e em Psicologia, professor de Antropologia e Ciência da 

Religião. 

 

 Sexta, 6 de fevereiro: ENVIADOS A ANUNCIAR JUNTO A OUTRAS IGREJAS 

CRISTÃS. A relevância profética do diálogo ecumênico para a missão cristã e o 

fenômeno do pentecostalismo. 

 Sábado, 7 de fevereiro: ENVIADOS A PROMOVER O DIÁLOGO INTER-CULTURAL 

E INTERRELIGIOSO. Perspectivas e propostas teológicas para promover uma 

cultura do encontro, da reconciliação e da paz (cf. EG 239). 

 Domingo, 8 de fevereiro: dia livre. 

 

A DIMENSÃO MISSIONÁRIA DA LITURGIA 

Frei Faustino Paludo, OFMcap, mestre em Liturgia pela 

Faculdade de Liturgia San Anselmo de Roma, assessor da 

Comissão Episcopal para a Liturgia. 

 

 Segunda, 9 de fevereiro: REDESCOBRIR E REEDUCAR AO SENTIDO DO SAGRADO 

HOJE. A ação litúrgica como tempo e espaço da missão de Deus. 

 Terça, 10 de fevereiro: A ATUAÇÃO MISSIONÁRIA DO POVO DE DEUS NA 

LITURGIA. Elementos de pastoral litúrgica e orientações para uma adequada 

contextualização. 

O PANORAMA RELIGIOSO NO MUNDO DE HOJE 

Pe. Joachim Andrade, SVD, mestre em Antropologia e doutor em 

Ciência da Religião, especialistas em religiões e contextos 

asiáticos. 

 

 Quarta, 11 de fevereiro: O FENÔMENO RELIGIOSO NO MUNDO SECULARIZADO E 

PLURICULTURAL DE HOJE. Inquietudes pós-modernas, crise das tradições e 

surgimento de novas identidades. 

 Quinta, 12 de fevereiro: ENVIADOS COMO HÓSPEDES NA CASA DOS OUTROS. A 

missão cristã ad gentes nos âmbitos marcados por outros caminhos, 

espiritualidades e tradições religiosas. 
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Recordar os 50 anos do Decreto conciliar Ad 

Gentes, sobre a missão, resgatando sua origem, 

incidência e ressonância na caminhada da Igreja, 

e as novas configurações e perspectivas da 

missão aos povos. Com este objetivo acontece, ao 

longo desta semana, dias 23 a 27, em Brasília 

(DF), o 4º Simpósio de Missiologia. 

 

Promovido pelo Centro Cultural Missionário (CCM) e a Rede Ecumênica Latino-

americana de Missiólogos e Missiólogas (RELAMI) o evento reúne 55 pessoas 

entre, docentes, teólogos, pesquisadores, representantes de instituições 

missionárias e agentes de pastoral do Brasil e convidados de Moçambique e do 

México. Entre os participantes estão missionárias e missionários estrangeiros 

atuando no Brasil. 

 

 

 

"Os 50 anos da promulgação do Decreto Ad gentes nos lembram de 50 anos de 

luta já evidenciada durante o Vaticano II. Aliás, a missão se dá sempre num 

contexto de luta, luta para o bem viver da humanidade, a construção de um 

horizonte de sentido, para a valorização dos contextos, universalmente, de 

descolonização que continua até hoje, porque a globalização é uma nova 

colonização", afirmou padre Paulo Suess na abertura dos trabalhos. No Simpósio, 

o missiólogo apresentará as novas configurações e perspectivas para a missão 

aos povos. 

 

Suess lembra que, "o Ad Gentes afirma a possibilidade de salvação a partir de 

outros credos, culturas e religiões. Na Igreja católica, que por dois mil anos 

considerou ter o monopólio salvífico, a nova visão representou uma ‘ruptura'. 

 

 
 

SIMPÓSIO DE 

MISSIOLOGIA 
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Essa ruptura não significa também ruptura com a tradição da Igreja ou significa 

voltar à verdadeira tradição do Evangelho?", perguntou Suess e recordou que o 

Decreto Ad gentes passou por muitas redações e sendo promulgado no último 

minuto do Concílio, no dia 7 de dezembro 1965. Em sua avaliação, no pós-

concílio, o setor que se sentiu derrotado pela nova orientação, procurou recuperar 

as suas antigas posições. "O documento Iesus Dominus, de 2000, aponta para 

essa recuperação e reconstrução de uma continuidade pré-conciliar". Essas e 

outras questões serão debatidas durante o Simpósio. 

 

 LOCAL E DATA: BRASÍLIA, DE 23 A 27 DE NOVEMBRO DE 2015 

 LISTA DE PARTICIPANTES 

Nº:  NOME: ID RELIGIOSA: CONGREGAÇÃO / ENTIDADE: CIDADE: 

1  Adelson Alves de Sousa Leigo Arquidiocese de Brasília Brasília 

2  Alcides Costa Presbítero Missionários Combonianos Caxingui 

3  Alessandro Zanchi Presbítero Missionários Xaverianos São Paulo 

4  Camilo Pauletti Presbítero Diocese de Caxias do Sul / POM Brasília 

5  César Henrique de Campos Leigo Centro Missionário São Paulo   

6  Cícero Machado Ribeiro Presbítero Missionários de Sagrado Coração Muriaé 

7  Dirce Gomes da Silva Religiosa Irmãs de Cristo Pastor Brasília 

8  Edcarlos Isaías de Souza Presbítero Redentorista São Paulo 

9  Edimir José da Silva Presbítero Congregação da Missão Brasília 

10  Erastus Stephen Murungi Presbítero Missionários da Consolata São Paulo 

11  Estevão Raschietti Presbítero Missionários Xaverianos Brasília 

12  Flavio Jardim Silva Religioso Missionários de Na. Sra. Da Salete São Paulo 

13  Gabriel Tondini Presbítero Diocese de Santo André São B. do Campo 

14  Geraldo Bezerra de Sousa Presbítero Ordem Carmelita João Pessoa 

15  Heradius Germanus Mbeyela Leigo Missionários da Consolata São Paulo 

16  Jaime Carlos Patias Religioso Missionários da Consolata / POM Brasília 

17  Jamil Serafim de Paula Presbítero Diocese de São José do Rio Preto Tanabi 

18  Janete Monteiro Gois Leiga Diocese de Manaus - COMIDI Manaus 

19  Jean Munoko Vava Leigo Instituto Missões Consolata São Paulo 

20  Joachim Andrade Religioso Verbo Divino Curitiba 

21  João Batista Teledo da Silveira Presbítero Arquidiocese de Niterói São João do Meriti 

22  Jomelito Ferreira de Melo Presbítero Arquidiocese de Brasília Caracaraí 

23  José Stella Narduolo Presbítero Missionários Combonianos do Brasil São Paulo 

24  José Vinci Presbítero Diocese de São José do Rio Preto Rio Preto 
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25  Juan Manuel Garcia Quintanar Leigo Arquidiocese de México México 

26  Loreta Dalla Stella Religiosa Irmãs Missionárias Combonianas Vitória 

27  Lúcia Souza e Silva Religiosa Missionária de Na. Sra. Das Dores Formosa 

28  Luiz Fernando Lisboa Religioso Missionários Passionistas Moçambique 

29  Marco Aurélio Soares Diniz Religioso Clérigos Regulares de São Paulo São Paulo 

30  Maria Auxiliadora Galhano Silva Leiga Região Episcopal Ipiranga São Paulo 

31  Maria Beatriz Fairbanks de Sá Leiga Arquidiocese de São Paulo São Paulo 

32  Maria de Fátima da Silva Leiga Diocese de Limeira Americana 

33  Maria de Jesus Assis Vieira Religiosa Missionárias de Jesus Crucificado Goiânia 

34  Maria de Lourdes Camargo Religiosa Missionárias de Jesus Crucificado São Paulo 

35  Maria Veronica Ferreira Religiosa Missionárias Claretianas Londrina 

36  Matias Soares Presbítero Arquidiocese de Natal São José de Mipibu 

37  Melania Lessa Religiosa Irmãs Missionárias da Consolata São Paulo 

38  Memore Restori Leigo Diocese de Santo André São Caetano do Sul 

39  Mônica Guarnieri Machado Leiga  Médicos Sem Fronteiras São Paulo 

40  Nelci Miranda Presbítero Missionários de Na. Sra. Da Salete Marcelino Ramos 

41  Odaril José da Rosa Leigo Arquidiocese de Curitiba Curitiba 

42  Osmar Orotides de Resende Presbítero Salesiano General Carneiro 

43  Paulo Cesar Dictoro Presbítero Diocese de Bragança Paulista Francisco Morato 

44  Paulo Suess Presbítero   São Paulo 

45  Rafael Lopez Villasenor Presbítero Missionários Xaverianos Curitiba 

46  Rodrigo Schuler de Souza Presbítero Diocese de Osório Morrinhos do Sul 

47  Sérgio Coutinho Leigo Assessor CEBS/CNBB Brasília 

48  Sonia Sala Religiosa Missionária da Imaculada - PIME Bragança Paulista 

49  Talita Cechinel Muneretto Religiosa Irmãs Salvatorianas Lages 

50  Traore Mousa Serge  Hyacinthe Presbítero Missionários de Na. Sra. Da África Salvador 

51  Valdimilson da Silva Santos Leigo Diocese de Manaus Manaus 

52  Valeria Opreni Religiosa Missionárias da Imaculada - PIME Manaus 

53  Yara Fratini de Oliveira Santos Leiga Arquidiocese de São Paulo - ITESP São Paulo 

54  Zélia da Conceição Dias Religiosa Carmelitas M. S. Teresa do Menino Jesus Uberaba 

 

 OBJETIVO GERAL 

 Por ocasião dos 50 anos de publicação do Decreto Ad Gentes, proporcionar 

uma reflexão que resgate a gênese do documento, sua incidência e 

ressonância na caminhada da Igreja, e as novas configurações e perspectivas 

da missão aos povos. 
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Aprofundar a reflexão sobre o decreto conciliar Ad Gentes, contextualizando 

sua origem, suas implicações na caminhada da Igreja e sua importância atual; 

 Proporcionar uma visão das relações entre as disposições e perspectivas do 

documento Ad Gentes e as teologias e práticas missionárias nos diversos 

continentes; 

 Tendo presente a realidade da Igreja hoje, na América Latina e no mundo, 

vislumbrar os grandes desafios que se apresentam atualmente à missão ad 

gentes. 

 

 PÚBLICO 

Docentes de missiologia, mestres, doutores, especialistas, pós-graduandos, 

membros e representantes de instituições, comunidades e organismos 

missionários. 

 

 

 

 

 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Segunda, 23 de fevereiro, às 18h00: acolhida e abertura. 

 Terça, 24 de fevereiro: A MISSÃO AOS POVOS A PARTIR DO VATICANO II. 

Contextualização, gênese, configuração do Decreto Ad Gentes e a caminhada 

pós conciliar latino-americana – Pe. Estêvão Raschietti, sx, mestre em 

Missiologia e diretor do Centro Cultural Missionário; Pe. Sidnei Marco Dornelas, 

CS, Assessor da Comissão Episcopal para a Missão Continental. 
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 Quarta, 25 de fevereiro: RESSONÂNCIAS E RECEPÇÕES CONTEXTUAIS DO 

VATICANO II NA RECIPROCIDADE DA MISSÃO – Dom Luiz Fernando Lisboa, 

Bispo de Pemba (Moçambique); Pe. Joachim Andrade, SVD, doutor em Ciência 

da Religião;  

 Quinta, 26 de fevereiro: NOVAS CONFIGURAÇÕES E PERSPECTIVAS PARA A 

MISSÃO AOS POVOS HOJE – Pe. Paulo Suess, doutor em Teologia, professor na 

Pós-graduação do Instituto São Paulo de Estudos Superiores (Itesp); Pe. Jaime 

Patias, IMC, Secretário Nacional da Pontifícia União Missionária. 

 Sexta, 27 de fevereiro, até 12h00:  articulação e organização da Rede de 

missiolog@s. 

 

 METODOLOGIA 

Duas sessões de manhã de exposições e debates. Duas sessões à tarde de grupo 

de estudo, experiências missionárias, amarração e sínteses. É importante os 

participantes trazerem consigo o documento Ad Gentes, junto a reflexões e 

anotações próprias, para contribuir com o debate. 

 

 

 

 

 

O Curso de Formação teve início no dia 5 de maio, 

com participação de 18 pessoas, em sua maioria 

religiosas e sacerdotes, com atividade pastoral ou 

missionária, nos estados de Minas Gerais, Rio 

Grande do Sul, Paraná, Pernambuco, Ceará, 

Maranhão, São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro e do 

Distrito Federal. 

 

O curso de formação missionária terá duração de 24 dias e aprofunda as diversas 

dimensões da missão: antropológica, bíblica, histórica, geográfica, ecumênica, 

pastoral, espiritual e teológica. 

 

Os assessores são doutores, mestres, pesquisadores, especialistas em diferentes 

campos do conhecimento, que atuam como assessores do CCM, Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e CRB. 

 

 

CURSO DE 

FORMAÇÃO 

MISSIONÁRIA  

AMAZÔNIA 
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A intenção é de capacitar missionários nas diversas dimensões, tanto os que 

atuam na pastoral missionária, como os que desejam ser enviados a regiões e 

situações tipicamente missionárias no Brasil, particularmente a Amazônia. 

 

Programa - A formação foi aberta em 5 de maio, com acolhida aos participantes. 

Nos dias 6 e 7, a assessora foi a irmã Maria de Fátima Morais (ASCJ), psicóloga, 

assessora da CRB e doutora em Ciências da Religião pela PUC/SP. 

 

 

 

Irmã Maria de Fátima abordou a dimensão antropológica da missão, refletindo a 

partir de narrativas dos evangelhos, como em Mc 6,6: Começou a percorrer as 

redondezas, ensinando nos povoados; Mc 1,38: Vamos para outros lugares, foi 

para isso que eu saí e Mc 1,41: Cheio de compaixão estendeu a mão e tocou nele. 

A assessora tratou da dimensão cognitiva e afetiva da missão. 

 

"A missão hoje. Mudanças de paradigmas e deslocamentos fundamentais para 

uma compreensão: fundamentos, dinâmica, horizontes e tarefas", foi o tema 

tratado na sexta (8) pelo secretário executivo do CCM, padre Estevão Raschietti, 

mestre em missiologia. 

 

A irmã Tea Frigerio (MMX), pós-graduada em assessoria bíblica e membro da 

equipe de formação do Centro de Estudos Bíblicos (CEBI) assessorou a formação 

missionária nestes dias 11 e 12 de maio. Irmã Tea iniciou com a chave bíblica em 

Êxodo 3: Tenho ouvido seu clamor, por causa dos seus feitores, e sei o quanto 

estão padecendo. Por esse motivo desci a fim de livrá-los. 

 

A religiosa ressaltou que há diferentes formas se refletir sobre a missão na Bíblia. 

"Se a gente reflete no sentido de uma Igreja em saída, temos que nos interrogar: 

saída para onde e olhando para quem? Se os nossos pés pisam lá onde os pobres, 



45 
 

onde os pequenos pisam, nosso olhar em busca da missão vai assumir uma 

direção. Mas se nossos pés pisam no centro da Igreja, ai pode ser que a gente 

olhe a missão como implantação de doutrina, conquista, não da missão que 

escuta o grito de quem está no sofrimento", interroga. 

 

Para a irmã Ana da Glória (PENRES) do Vale do Jequetinhonha (MG) o curso abriu 

horizontes. "A congregação vai abrir uma casa de missão. Estamos estudando o 

local, é possível que seja na Amazônia. Vamos atender o apelo do papa, da Igreja. 

Não podemos ficar acomodados, o povo clama. Eu vou em missão no próximo 

ano. O curso está indo além do que eu esperava. Dá uma base para 

aprofundamento. Valeu a pena, a gente se ausentar. Formação muito rica, porque 

a Palavra de Deus é a base para a missão", avalia. 

 

Já o padre Manoel Idalgo, destaca que a visão apresentada pelo curso de formação 

missionária mostra que houve uma evolução do horizonte missionário. "Antes, o 

destinatário era o povo de Israel, ou seja, uma religião para dentro, uma fé 

interna. Hoje, a igreja é universal, para fora, para todos", ressalta. 

 

 LOCAL E DATA:  BRASÍLIA, DE 5 A 28 DE MAIO DE 2015 

 LISTA DE PARTICIPANTES 

Nº: NOME: ID RELIGIOSA: CONGREGAÇÃO / ENTIDADE: CIDADE: 

1 Ana da Glória Alves Rolim Religiosa Franciscanas P. Recoletinas de Oirschot Almenara 

2 Ângela Aparecida Aristides Religiosa Pequenas Irmãs Missionárias da Caridade  Brasília 

3 Elda Soscia Religiosa Filhas de Santa Maria da Providência Porto Alegre 

4 Érico Gabriel Gurkowski Presbítero Diocese de Guarapuava Mato Rico 

5 Irene Helena Martini Religiosa Filhas de Santa Maria da Providência Santa Maria 

6 Jair dos Santos Arruda Presbítero Diocese de Guarapuava Candido de Abreu 

7 Jardiane Ribeiro Verde Religiosa Irmãs da Sagrada Família Recife 

8 Joana Romano Religiosa Filhas de Maria Missionárias Tianguá 

9 Josefa Ferreira da Silva Religiosa Instituto das Pequenas M.de Maria Imaculada São J dos Campos 

10 Lea Nsaguye Religiosa Ordem da Companhia de Maria Nossa Senhora Almenara 

11 Lia Maria Dreyer Religiosa Divina Providência Encruzilhada Sul 

12 Lucia Maria da Conceição Religiosa Instituto das Pequenas M. Maria Imaculada São J. Campos 

13 Luiz Aparecido Iauch Presbítero Arquidiocese de Santana do Botucatu Marzagão 

14 Manoel de Oliveira Idalgo Presbítero Diocese de Londrina São J. Campos 

15 Maria da Penha dos Santos Religiosa Mensageiras de Santa Maria São Cristóvão 
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16 Ronaldo Lins de Oliveira Presbítero Diocese de Bragança Paulista Franco da Rocha 

17 Sandra Regina de Sousa Leiga   Belo Horizonte 

18 Sônia Maria Conjiu Religiosa Pequenas Irmãs Missionárias da Caridade  Brasília 

 

 OBJETO 

O Curso de Formação Missionária é uma iniciativa promovida pelo Centro Cultural 

Missionário (CCM) de Brasília, DF, organismo vinculado à Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil (CNBB) e a Comissão Episcopal para Amazônia, em parceria com a 

Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB). Visa oferecer uma formação qualificada, 

com enfoque na Amazônia, aos agentes de pastoral engajados na ação 

evangelizadora da Igreja no Brasil. 

 

 OBJETIVOS 

1. Objetivo Geral 

 Qualificar e capacitar nas dimensões humana, espiritual, intelectual e prática 

presbíteros, diáconos, seminaristas, religiosos, religiosas, leigos e leigas que 

se dispõem a atuar na pastoral missionária e que desejam ser enviados a 

regiões e situações tipicamente missionárias no Brasil, particularmente a 

Amazônia. 

2. Objetivos específicos 

 Aprofundar as motivações pessoais, a própria compreensão da missão, a visão 

dos desafios missionários, os fundamentos bíblicos e teológicos; 

 Fornecer aos participantes referenciais essenciais teóricos e práticos para a 

ação missionária, recorrendo a vários tipos de mediações inter-disciplinares; 

 Proporcionar, através do estudo, da reflexão e do debate, momentos de 

discernimento participativo, de revigoramento espiritual e de atualização sobre 

os caminhos da Igreja no Brasil e no mundo. 

 

 PÚBLICO E VAGAS DISPONÍVEIS 

Para esse curso o Centro Cultural Missionário pode hospedar até 35 pessoas. 

Além das missionárias e missionários que são enviados à Amazônia, o curso é 

indicado sobretudo para agentes de pastoral que queiram se aprimorar nas 

temáticas relacionadas à missão, para amadurecer uma eventual decisão de 

elaborar caminhos e projetos junto à própria congregação ou diocese, como para 

missionários e missionárias que tenham passado um tempo fora do Brasil e 
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voltando desejam ter um tempo de atualização. Também se aconselha essa 

formação como momento de revigoramento para presbíteros, religiosos e 

religiosas, leigos e leigas, que estão na labuta há anos, e que procuram um 

momento significativo de qualificação e avaliação pessoal sobre alguns conteúdos e 

sobre sua própria experiência missionária. A inscrição é feita pelo site: 

www.ccm.org.br.  

 

 JUSTIFICATIVA 

A formação dos missionários é um fator básico para o desenvolvimento das 

atividades, sobretudo nas situações mais difíceis: o missionário é sempre um 

discípulo, um aprendiz, jamais um mestre. A prática missionária necessita de uma 

formação permanente que aponte pistas de ação em sintonia com a atual 

conjuntura histórica e eclesial. Esse curso de formação missionária quer 

proporcionar um importante momento de reflexão e de estudo sobre referenciais 

teóricos, práticos e espirituais diante desse desafio tremendo e fascinante de sair 

de própria casa para tornar-se hóspede na casa dos outros. 

 

 

 

 

 PERCURSO TEMÁTICO 

O foco do curso é a pessoa do missionário e da missionária. Com essa pessoa 

procuramos discernir a caminhada dela através de oito tipos de abordagens e 

mediações: começamos pela dimensão antropológica da missão (1), para indagar 

sobre nossas motivações pessoais, nossas resistências e nossas aspirações como 

enviados e enviadas; aprofundamos a dimensão bíblica (2) para descobrir as 

raízes da missão na caminhada do povo de Deus, de Jesus e da comunidade dos 
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discípulos; aprimoramos nossos conhecimentos na dimensão histórica da missão 

(3) para aprender com os missionários e as missionárias que nos antecederam; 

mergulhamos na dimensão geográfica (4) procurando mapear os desafios 

missionários da realidade do Brasil e, em particular, da Amazônia; analisamos as 

exigências propostas pela dimensão ecumênica da missão (5) para tornarmos 

promotores de diálogo inter-religioso e inter-cultural; refletimos sobre a 

dimensão pastoral da missão (6), considerando relevância e a necessidade de 

renovação das principais mediações eclesiais; concluímos com a dimensão 

espiritual (7), deixando que a graça de Deus penetre em nós e nos faça participar 

de sua missão universal a todos os povos. Todo processo será cadenciado pela 

dimensão teológica da missão (8), que apresenta elementos, sínteses e caminhos 

apontados como fundamentais pelo magistério da Igreja para a ação missionária 

no mundo de hoje. 

 

TEMA EMENTA 

Dimensão 

antropológica da 

missão 

As dimensões cognitiva, afetiva e volitiva da pessoa 

humana e sua relação com a atividade missionária em 

contextos especificamente exigentes.  

Dimensão bíblica  

da missão 

Os principais modelos e paradigmas bíblicos que 

fundamentam o discipulado missionário: a missão no 1º 

Testamento alicerce da missão no 2º Testamento. 

Dimensão histórica  

da missão 

Modelos e paradigmas históricos da missão. A epopeia 

missionária no Novo Mundo. A articulação eclesial no 

Brasil, planejamentos e projetos missionários. 

Dimensão geográfica  

da missão 

Mapeamento dos principais desafios missionários no 

Brasil hoje, particularmente na Amazônia: a conjuntura 

atual, as necessidades, os projetos, as ações e as 

perspectivas. 

Dimensão ecumênica  

da missão 

Encontro com as outras igrejas e religiões. Configuração 

de uma ação missionária que contempla as exigências 

de diálogo e de anúncio. 

Dimensão pastoral  

da missão 

Uma Igreja em estado permanente de missão: 

renovação missionária e conversão pastoral. A 

dimensão missionária das principais mediações 

eclesiais. 
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Dimensão espiritual  

da missão 

Linhas fundamentais de espiritualidade missionária ad 

gentes. A dimensão universal da missão e o anúncio do 

Evangelho a todos os povos. Maria missionária. 

Dimensão teológica  

da missão 

Elementos, sínteses, questões fundamentais e caminhos 

apontados pela Teologia da Missão e pelo magistério 

missionário da Igreja. 

 

 

 QUALIFICAÇÃO DOS ASSESSORES 

Os assessores e as assessoras convidados são estudiosos, pesquisadores, 

especialistas em diferentes campos do conhecimento, assessores do Centro 

Cultural Missionário, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e da 

Conferência dos Religiosos do Brasil, com experiência de atuação no tema 

específico de cada módulo e com titulação adequada. 

 

TEMA DOCENTE QUALIFICAÇÃO 

Dimensão 

antropológica 

Maria de  

Fátima 

Morais 

Doutora em Ciências da Religião pela PUC 

– SP, mestre em educação e especializada 

em psicologia (método de Rorschach). 

Dimensão bíblica 
Tea  

Frigerio 

Pós-graduação em Assessoria Bíblica pela 

EST – CEBI. 

Dimensão histórica 

Sérgio 

Ricardo 

Coutinho  

Mestre em História Social pela UnB e 

doutorando na mesma área pela UFG. 

Dimensão 

geográfica 

Sebastião  

A. Ferrarini 

Especialista em Ciências Sociais e mestre 

em História 

Dimensão 

ecumênica 

William César 

de Andrade 

Mestre em Teologia e em Psicologia, prof. 

de Antropologia e Ciência da Religião. 

Dimensão pastoral 
Sidnei Marco 

Dornelas 

Mestre em Teologia Pastoral e em Ciências 

Sociais pelo Instituto Católico de Paris 

Dimensão espiritual 
Jaime Carlos 

Patias 

Mestre em Comunicação pela Casper 

Libero de São Paulo, SP. 
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Dimensão teológica 
Stefano  

Raschietti 

Mestre em Teologia Dogmática com 

concentração em Missiologia. 

NOTA: Os assessores estão todos confirmados. Caso alguns não puderem 

aparecer de última hora, haverá substituição por outro que tenha condições para 

o desenvolvimento do conteúdo. 

 

 METODOLOGIA 

O curso será realizado alternando momentos de oração, meditação e celebração 

com explanações, debates, oficinas e plenários. Poderão ser utilizados recursos de 

vídeos, slides, projeção de pontos chaves e outros adequados a cada disciplina. 

Cada assessor elaborará um plano de exposição do tema em diálogo com a 

coordenação do curso. 

 

 COORDENAÇÃO 

O curso terá uma coordenação geral colegiada entre CCM, CRB e Comissão 

Episcopal para Amazônia, a quem caberá as definições gerais do projeto e do 

acompanhamento do Curso. A coordenação executiva será feita pelo CCM.  

 

 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Terça, 5 de maio – às 18h00: Acolhida, apresentação do programa e iluminação 

bíblica: “A missão dos discípulos” (Mc 6,6-13). 

 

 

A DIMENSÃO ANTROPOLÓGICA DA MISSÃO 

“Começou a percorrer as redondezas, ensinando nos povoados 

..." (Mc 6,6) 

Ir. Maria de Fátima Morais, IASCJ, psicóloga, assessora da CRB e 

doutora em Ciências da Religião pela PUC – SP. 

 

 Quarta, 6 de maio: “VAMOS PARA OUTROS LUGARES, FOI PARA ISSO QUE EU 

SAÍ” (Mc 1,38). A dimensão cognitiva da missão: a visão dos discípulos 

missionários sobre si e sobre a realidade. 

 Quinta, 7 de maio: “CHEIO DE COMPAIXÃO, ESTENDEU A MÃO, TOCOU NELE” 

(Mc 1,41). A dimensão afetiva da missão: uma questão de coração e de 
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verdadeira paixão pelos outros. Pe. Estêvão Raschietti, SX, mestre em 

missiologia e Secretário Executivo do CCM. 

 Sexta, 8 de maio: A MISSÃO HOJE. Mudanças de paradigmas e “deslocamentos” 

fundamentais para uma nova compreensão: fundamentos, dinâmica, 

horizontes e tarefas. Pe. Camilo Pauleti, diretor nacional das Pontifícias Obras 

Missionárias. 

 Sábado, 9 de maio, de manhã: A ANIMAÇÃO E A COOPERAÇÃO MISSIONÁRIA. A 

visão, os sujeitos, os objetivos, os caminhos, os meios, as tarefas e os 

compromissos.  

 Domingo, 10 de maio: passeio turístico por Brasília. 

 

 

 

 

 

A DIMENSÃO BÍBLICA DA MISSÃO 

“Chamou os doze discípulos, começou a enviá-los dois a dois 

e dava-lhes poder sobre os espíritos maus” (Mc 6,7) 

Ir. Tea Frigerio, MMX, pós-graduada em Assessoria Bíblica pela 

EST – CEBI, membro da equipe de Formação do CEBI. 

 

 Segunda, 11 de maio: CHAMOU OS DOZE DISCÍPULOS. Jesus ao anunciar seu 

programa missionário se fundamenta na experiência espiritual e na missão do 

Povo de Deus diante das nações como nos é apresentada no 1º Testamento. 

 Terça, 12 de maio: COMEÇOU A ENVIÁ-LOS. Acompanhando o itinerário da 

missão em Paulo e no surgimento das comunidades cristãs no meio das 

nações percebemos a urgência da inculturação. Marline Dassoler Buzatto, 

missionária do CIMI, Conselhos Indigenista Missionário.  

 Quarta, 13 de maio, de manhã: A MISSÃO JUNTO AOS POVOS INDÍGENAS: 

testemunho, diaconia, anúncio profético no reconhecimento do Outro. 
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A DIMENSÃO HISTÓRICA DA MISSÃO 

“Jesus recomendou que não levassem nada pelo caminho...” 

(Mc 6,8) 

Prof. Sérgio Ricardo Coutinho dos Santos, professor de História 

da Igreja no Instituto São Boaventura, e de Sociologia e História 

no Centro Universitário IESB de Brasília. 

 

 Quinta, 14 de maio: A MISSÃO DA IGREJA AO LONGO DOS SÉCULOS E A VIDA 

DOS POVOS. Paradigmas históricos entre encontros, confrontos e 

desencontros. 

 Sexta, 15 de maio: A MISSÃO DA IGREJA E A CONQUISTA ESPIRITUAL DA 

AMÉRICA. Para uma descolonização da missão: aprendizagem de ontem para 

hoje e amanhã. Prof. William César de Andrade, mestre em Teologia Dogmática 

e em Psicologia, professor de Antropologia e Ciência da Religião. 

 Sábado, 16 de maio: ENVIADOS JUNTO A OUTRAS IGREJAS E A PROMOVER O 

DIÁLOGO. A relevância profética do diálogo ecumênico e inter-religioso. 

 Domingo, 17 de maio: dia livre. 

 

A DIMENSÃO GEOGRÁFICA DA MISSÃO 

“Mandou que andassem de sandálias ...” (Mc 6,9) 

Ir. Sebastião Antonio Ferrarini, FMS, formado em Ciências 

Sociais, mestre em História e especialista em História da 

Amazônia. 

 

 Segunda, 18 de maio: O EVANGELHO DA VIDA NA AMAZÔNIA EM SEUS POVOS E 

SEUS VALORES. A sociedade amazônica pluriétnica, pluricultural e 

plurirreligiosa. 

 Terça, 19 de maio: O EVANGELHO DA VIDA DA IGREJA NA AMAZÔNIA. Presença 

profética na Amazônia: identidade e desafios. Ir. Maria Irene Lopes dos Santos, 

CMSTJ, assessora da Comissão Episcopal para Amazônia.  

 Quarta, 20 de maio, de manhã: A AMAZÔNIA E OS DESAFIOS PARA A 

EVANGELIZA-ÇÃO: a conjuntura atual, os projetos e as perspectivas. 

 

A DIMENSÃO PASTORAL DA MISSÃO 

“Quando vocês entrarem numa casa, fiquem aí até partirem ...” 

(Mt 6,10) 

Pe. Sidnei Marco Dornelas, CS, assessor da Comissão Episcopal 

para a Missão Continental. 
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 Quinta, 21 de maio: PRÁTICAS E COMPROMISSOS PARA UMA IGREJA EM ESTADO 

PERMANENTE DE MISSÃO. Elementos para uma iniciação à ação missionária. 

 Sexta, 22 de maio:  A PERSPECTIVA DA PARÓQUIA MISSIONÁRIA. Rumo a um 

novo padrão pastoral discipular, missionário e samaritano. Ir. Ivani Brito, IJ, 

mestre em liturgia, assessora da CRB Nacional. 

 Sábado, 23 de maio, de manhã: A DIMENSÃO MISSIONÁRIA DA LITURGIA. 

Elementos de pastoral litúrgica e orientações para uma adequada 

contextualização. 

 Domingo, 24 de maio: dia livre. 

 

A DIMENSÃO ESPIRITUAL DA MISSÃO 

“Então os discípulos partiram ...” (Mc 6,12) 

Pe. Jaime Carlos Patias, IMC, missionário no Moçambique e 

atualmente Secretário Nacional da Pontifícia União Missionária. 

 

 Segunda, 25 de maio: “SAI DA TUA TERRA E VÁ PARA A TERRA QUE LHE 

MOSTRAREI” (Gn 12,1). A centralidade da experiência missionária ad gentes e 

ad extra.  

 Terça, 26 de maio: “PARA NÃO CAIRMOS NA ARMADILHA DE NOS FECHAR EM 

NÓS MESMOS” (DAp 376). Elementos de espiritualidade e animação 

missionária. Pe. Estêvão Raschietti, SX, mestre em missiologia e Secretário 

Executivo do CCM. 

 Quarta, 27 de maio, de manhã: SETE PASSOS PARA UM PROJETO MISSIONÁRIO. 

Dicas para os navegantes a partir da prática missionária de Jesus. À noite, 

confraternização. 

 Quinta, 28 de maio – até 12h00: conclusão do curso e Celebração Eucarística 

de envio. 
 

 

 

Terminou nesta quinta-feira 27 de agosto, no 

Centro Cultural Missionário de Brasília (CCM), o 

Curso Ad Gentes 2015. Participaram 22 

missionárias e missionários entre leigos, 

presbíteros e religiosas, destinados a países como 

Angola, Guiné Bissau, Moçambique, Quênia, 

Zimbábue, Bolívia, Equador, Guatemala, Haiti e 

Israel. 

 

CURSO DE 

FORMAÇÃO 

MISSIONÁRIA  

“AD GENTES” 
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Durante 25 dias os participantes aprofundaram temas que os ajudaram entender 

mais a missão ad gentes e seu significado na vida da Igreja. "O envio a países e 

contextos tipicamente missionários - explica Pe. Estêvão Raschietti, diretor do 

CCM - é algo de muito diferente e muito especial em relação a qualquer outra 

formas de ‘missão'. Com efeito, esse envio exige da pessoa uma adaptação fora 

do comum a culturas e línguas locais". 

Ainda o responsável pela coordenação deste curso lembra que já o Papa João 

Paulo II disse em sua encíclica missionária que: "sem a missão ad gentes, a 

própria dimensão missionária da Igreja ficaria privada do seu significado 

fundamental e de seu exemplo de atuação" (RMi 34). 

 

 

 

"É, portanto, imprescindível promover e cuidar da formação de quem for chamado 

a um envio além-fronteiras, até porque a própria igreja de origem vai 

imensamente se beneficiar com o respiro universal que esses missionários e 

missionárias vem trazer de volta", acrescenta Raschietti. 

 

O programa do Curso contou com sete abordagens consideradas fundamentais 

para uma formação missionaria qualificada: a dimensão humano-afetiva do 

missionário; os fundamentos bíblicos da missão; o percurso histórico da 

evangelização até os dias de hoje, particularmente na América Latina; as 

problemáticas ligadas ao encontro com outras culturas e religiões; os grandes 

desafios relacionados ao continente africano; a teologia da missão no magistério 

da Igreja; a espiritualidade missionária. 

 

O Curso ad gentes teve também uma dimensão prática em preparação à missão 

ad gentes: aulas de iniciação à aprendizagem da língua inglesa e francesa. Para a 

professora Susana Marques de Oliveira, coordenadora dos cursos de línguas no 
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CCM: "o verdadeiro encontro com as diferentes culturas se há através da língua: é 

muito importante para o missionário que se prepara a sair do país ter uma 

iniciação prática do que quer dizer estar no mundo do outro". Esse breve 

treinamento de aprendizagem teve como objetivo celebrar a Eucaristia em inglês e 

francês, aprendendo orações, respostas, cantos, mergulhando assim na 

experiência espiritual do outro através da fé que nos acomuna. 

 

AVALIAÇÃO E "RECLAMAÇÃO" 

 

Os participantes avaliaram que o curso ultrapassou muito as expectativas de 

todos, pôs questionamentos e apontou caminhos para uma profunda revisão da 

própria vida, porque afinal, como disse um missionário em sua avaliação final: "o 

chamado à missão ad gentes leva a pessoa a uma radical conversão de si mesma". 

A "reclamação" unânime foi que o CCM deveria divulgar mais seus cursos, e a 

CNBB deveria insistir junto às congregações e às dioceses para que essa formação 

seja imprescindível na iniciação dos missionários e das missionárias que vão a 

outros países. 

 

Ainda o curso proporcionou diversos momentos de interação, oração, 

confraternização e partilha que ajudaram a criar laços significativos de comunhão 

e de amizade entre os participantes: "sem dúvida vamos lembrar-nos da 

experiência excepcional vivida no CCM", escreve uma missionária em sua 

avaliação. Na confraternização final, os missionários e as missionárias fizeram 

questão de agradecer cada um e cada uma dos participantes, a da equipe de 

coordenação e os funcionários da casa com palavras afetuosas de gratidão. 

 

 LOCAL E DATA: BRASÍLIA, 2 A 27 DE AGOSTO DE 2015  

 LISTA DE PARTICIPANTES 

Nº: NOME: ID RELIGIOSA: CONGREGAÇÃO / ENTIDADE: CIDADE: 

1 Alair Aparecida Hofmann Religiosa Irmãs de São José de Chamberry Curitiba 

2 Alessandra Silva de Assis Religiosa Instituto das Apóstolas do S. C. Jesus São Paulo 

3 Ana Paula Gomes Religiosa Pequenas Missionárias de Maria Imaculada São José dos Campos 

4 Cecília Gomes Pedro Cardoso Religiosa Missionária de Jesus Crucificado Campinas 

5 Claudete Aparecida Gonçalves Religiosa Irmãzinhas da Imaculada Conceição São Paulo 

6 Fábio Inácio Borges Religioso Ordem dos Frades Menores Anápolis 

7 Josane dos Santos Garcia Religiosa Franciscanas de Na. Sra. Aparecida Agudo 

8 Liana Ferreira Freitas Religiosa Congregação de Na. Senhora - Notre Dame   
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9 Lucinéa Martins Venâncio Religiosa Pequenas Missionárias de Maria Imaculada São José dos Campos 

10 Maria Della Giustina Religiosa Beneditinas da Divina Providência Santo André 

11 Maria dos Santos Rodrigues Religiosa Franciscanas de Na. Sra. Do Amparo Petrópolis 

12 Maria Jovelina Oliveira Religiosa Irmãs do Divino salvador Feira de Santana 

13 Maria Lusiane U. do Nascimento Religiosa Instituto Jesus, Maria e José Brasília 

14 Maria Madalena Lúcio Leiga Diocese de Maringá Maringá 

15 Nilza Laurentino Araujo Religiosa Catequistas Franciscanas Rondonópolis 

16 Paulo Cardoso da Silva Presbítero Ordem Carmelitana Petrolina 

17 Rita de Cassia Luciano Religiosa Missionárias de Jesus Crucificado Botafogo 

18 Ruth Mariela H. Limachi Religiosa Irmãs da Divina Providência Santa C.de la Sierra 

19 Vanderleia Correa de Mello Religiosa Instituto das I. Franciscanas de Cristo Rei Cocalinho 

20 Vera Lucia Palermo Religiosa Irmãs do Divino Salvador Capivari 

21 William de Lima Presbítero Salesianos Campinas 

22 Zenaide Laurentina Mayer Religiosa Franciscanas de São José Presidente Getulio 

 

 

 OBJETO 

O Curso Ad Gentes é uma iniciativa promovida pelo Centro Cultural Missionário 

(CCM) de Brasília, DF, organismo vinculado à Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil (CNBB), em parceria com a Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB) e a 

Comissão Episcopal para Ação Missionária e Cooperação Intereclesial.  Esse curso 

visa oferecer uma formação especifica a missionárias e missionários enviados ao 

exterior. 

 

 OBJETIVOS 

1. Objetivo Geral 

 Qualificar e capacitar nas dimensões humana, espiritual, intelectual e prática 

presbíteros, religiosos, religiosas, leigos e leigas, que são enviados a países e 

situações tipicamente missionárias nos seis continentes. 

 

2. Objetivos Específicos 

 Aprofundar as motivações pessoais, a própria compreensão da missão, a visão 

dos desafios missionários, os fundamentos bíblicos e teológicos; 

 Fornecer aos participantes referenciais essenciais teóricos e práticos para a 

ação missionária, recorrendo a vários tipos de mediações inter-disciplinares; 
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 Proporcionar, através do estudo, da reflexão e do debate, momentos de 

discernimento participativo, de revigoramento espiritual e de atualização sobre 

os caminhos da Igreja missionária. 

 

 PÚBLICO E VAGAS DISPONÍVEIS 

O Centro Cultural Missionário pode hospedar até 45 pessoas. Além das 

missionárias e missionários prestes a serem enviados além-fronteiras, o curso é 

indicado também para missionários e missionárias que queiram se aprimorar nas 

temáticas relacionadas à missão, para amadurecer uma eventual decisão de 

elaborar caminhos e projetos junto à própria congregação ou organização, como 

para missionários e missionárias que já atuam fora do Brasil e, voltando de férias, 

desejam ter um tempo de reflexão e de atualização. A inscrição é feita pelo site: 

www.ccm.org.br.  

 

 

 

 

 JUSTIFICATIVA 

A formação dos missionários é um fator básico para o desenvolvimento das 

atividades. É preciso, antes de tudo, capacitá-los e qualificá-los recorrendo a um 

debate inter-disciplinar que aponte pistas de ação que mexam com uma renovada 

identidade eclesial, em sintonia com a atual conjuntura histórica. Esse Curso Ad 

Gentes quer proporcionar um importante momento de reflexão e de estudo sobre 

referenciais essenciais teóricos, práticos e espirituais antes de partir para essa 

experiência tremenda e fascinante de tornar-se hóspedes na casa dos outros. Já o 

Concílio Vaticano II, no decreto sobre a atividade missionária Ad Gentes, declarava 

que: “O reto e ordenado exercício da atividade missionária exige que os operários 
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evangélicos se preparem cientificamente para a sua função, sobretudo para o 

diálogo com as religiões e culturas não-cristãs, e que sejam ajudados eficazmente 

na execução, é de desejar que colaborem entre si fraterna e generosamente a favor 

das missões todos os Institutos científicos que estudam missiologia e outras 

disciplinas ou artes úteis às missões, como a etnologia e a lingüística, a história e a 

ciência das religiões, a sociologia, a pastoral e outras coisas semelhantes” (AG 34). 

 

 PROGRAMA DE TEMAS, CARGA HORÁRIA E EMENTAS 

O foco do curso é a pessoa do missionário e da missionária. Com essa pessoa 

procuramos discernir a caminhada dela através de oito tipos de abordagens e 

mediações: começamos pela dimensão humano-afetiva (1) da missão, com a 

mediação da psicologia, para indagar sobre nossas motivações profundas para a 

missão ad gentes; mergulhamos na dimensão bíblica da missão (2), para descobrir 

as raízes da missão na caminhada do povo de Deus, de Jesus e da comunidade dos 

discípulos;  continuamos com a dimensão histórica (3), para aprender com aqueles 

que nos antecederam; encaramos os desafios da realidade com a dimensão 

geográfica (4), para nos confrontarmos com as grandes questões que inquietam a 

humanidade hoje; passamos pela dimensão antropológica (5), considerando sua 

relevância para o diálogo intercultural e inter-religioso; aprimoramos nosso 

conhecimento sobre a doutrina da Igreja sobre a missão, com a dimensão teológica 

(6); e concluímos com a dimensão espiritual (7), deixando que a presença divina 

penetre em nós e transforme permanentemente toda missão. Além disso, o Curso 

Ad Gentes vai propor uma iniciação a um idioma estrangeiro, que chamaremos de 

“dimensão prática da missão” (8), pois o verdadeiro encontro com as diferentes 

culturas se há através da aprendizagem de uma língua: é muito importante para o 

missionário fazer uma experiência concreta do que significa de entrar no mundo 

do outro. 

 

TEMA EMENTA 

Dimensão humano-

afetiva da missão 

As dimensões cognitiva, afetiva e volitiva da pessoa 

humana e sua relação com a atividade missionária em 

contextos especificamente exigentes.  

Dimensão bíblica  

da missão 

Os principais modelos e paradigmas bíblicos que 

fundamentam o discurso missionário: a missão no AT, 

Marcos e Mateus, Lucas e João, Paulo. 

Dimensão histórica  Modelos e paradigmas históricos da missão. A epopéia 
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da missão missionária no Novo Mundo. “Deslocamentos” para uma 

nova compreensão da missão hoje. 

Dimensão geográfica  

da missão 

Os desafios da globalização, da urbanização, das 

migrações, da pobreza, do meio ambiente e da violência 

contra os povos particularmente no continente africano. 

Dimensão 

antropológica da 

missão 

Elementos para um novo paradigma de missão a partir 

de uma visão antropológica, perspectivas para o diálogo 

inter-religioso e para sociedade mundial. 

Dimensão teológica  

da missão 

A essência trinitária da missão. As dimensões 

cristológica, soteriológica, pneumatológica, 

eclesiológica e escatológica da missão. 

Dimensão espiritual  

da missão 

Linhas fundamentais de espiritualidade missionária. 

Proximidade e fraternidade universal como prática 

fundamental de Jesus “Deus conosco”. 

 

 

 QUALIFICAÇÃO DOS ASSESSORES 

Os assessores e as assessoras convidados são estudiosos, pesquisadores, 

especialistas em diferentes campos do conhecimento, assessores do Centro 

Cultural Missionário, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e da 

Conferência dos Religiosos do Brasil, com experiência de atuação no tema 

específico de cada módulo e com titulação adequada. 

 

TEMA DOCENTE QUALIFICAÇÃO 

Dimensão 

humana 

Maria de  

Fátima Morais 

Doutora em Ciências da Religião pela PUC – 

SP, mestre em educação e especializada em 

psicologia (método de Rorschach). 

Dimensão bíblica 
Tea  

Frigerio 

Pós-graduação em Assessoria Bíblica pela 

EST – CEBI. 

Dimensão 

histórica 

Sérgio  

Coutinho 

Mestre em História Social pela Universidade 

de Brasília (UnB). 

Dimensão Pascal  Especialista em Bíblia pela Catholic 
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geográfica Bekububo Theological Union de Chicago (EUA). 

Dimensão 

Antropológica 

Joachim 

Andrade 

Mestre em Antropologia e doutor em 

Ciência da Religião pela PUC – SP. 

Dimensão 

teológica 

Mémore  

Restori 

Mestre em Teologia com especialização em 

Missiologia pelo Instituto Teológico São 

Paulo, SP. 

Dimensão 

espiritual 

Stefano  

Raschietti 

Mestre em Teologia Dogmática com 

concentração em Missiologia pela Pontifícia 

Faculdade Nossa Senhora da Assunção, SP. 

NOTA: Os assessores estão todos confirmados. Caso alguns não puderem 

aparecer de última hora, haverá substituição por outro que tenha condições para 

o desenvolvimento do conteúdo. 

 

 METODOLOGIA 

O curso será realizado alternando momentos de oração, meditação e celebração 

com explanações, debates, oficinas e plenários. Poderão ser utilizados recursos de 

vídeos, slides, projeção de pontos chaves e outros adequados a cada disciplina. 

Cada assessor elaborará um plano de exposição do tema em diálogo com a 

coordenação do curso. 

 

 COORDENAÇÃO 

A coordenação executiva do Curso Ad Gentes será feita pela Direção do CCM, à 

qual cabe a gestão e o acompanhamento da implementação do projeto.  

 

 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Domingo, 2 de agosto – às 17h00: Acolhida, celebração eucarística, 

apresentação do programa. “Quem é esse homem, a quem até o vento e o mar 

obedecem?” (Mc 4,41) 

A DIMENSÃO HUMANO-AFETIVA DA MISSÃO 

“Vamos para o outro lado do mar" (Mc 4,35) 

Ir. Maria de Fátima Morais, IASCJ, psicóloga, assessora da CRB e 

doutora em Ciências da Religião pela PUC – SP. 
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 Segunda, 3 de agosto: : “VAMOS PARA OUTROS LUGARES, FOI PARA ISSO QUE 

EU SAÍ” (Mc 1,38). A dimensão cognitiva da missão ad gentes: motivações 

interiores para uma viagem ao exterior. 

 Terça, 4 de agosto: “CHEIO DE COMPAIXÃO, ESTENDEU A MÃO, TOCOU NELE” 

(Mc 1,41). A dimensão afetiva e volitiva da missão ad gentes:  

 Quarta, 5 de agosto: DIMENSÃO PRÁTICA DA MISSÃO: aprendizagem a OUVIR a 

língua do outro – Prof.ª Susana M.R. de Oliveira, coordenadora do Curso do 

CENFI. 

 

 

 

 

A DIMENSÃO BÍBLICA DA MISSÃO 

“Os discípulos deixaram a multidão e levaram Jesus na barca” 

(Mc 4,36) 

Ir. Tea Frigério, MMX, pós-graduada em Assessoria Bíblica pela 

EST – CEBI, coordenadora do Programa de Formação do CEBI. 

 

 Quinta, 6 de agosto: MISSÃO É SER LUZ. A experiência espiritual e a missão do 

Povo de Deus diante das nações no Antigo Testamento. 

 Sexta, 7 de agosto: MISSÃO É ALARGAR OS HORIZONTES. Traços significativos 

da pessoa de Jesus nos Evangelhos e sua missão de comunicar vida a todas as 

nações. 

 Sábado, 8 de agosto: DIMENSÃO PRÁTICA DA MISSÃO: aprendizagem a 

MERGULHAR na língua do outro – Prof.ª Susana M.R. de Oliveira, coordenadora 

do Curso do CENFI. 

 Domingo, 9 de agosto: passeio turístico por Brasília. 
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A DIMENSÃO HISTÓRICA DA MISSÃO 

“Começou a soprar um vento muito forte” (Mc 4,37) 

Prof. Sérgio Ricardo Coutinho dos Santos, professor de História 

da Igreja no Instituto São Boaventura, e de Sociologia e História 

no Centro Universitário IESB de Brasília. 

 Segunda, 10 de agosto: A MISSÃO DA IGREJA AO LONGO DOS SÉCULOS E A 

VIDA DOS POVOS. Paradigmas e modelos históricos entre encontros, 

confrontos e desencontros. 

 Terça, 11 de agosto: A MISSÃO DA IGREJA LATINO-AMERICANA A PARTIR DO 

VATICANO II. Marcos da caminhada de Medellín a Aparecida. 

 Quarta, 12 de agosto: DIMENSÃO PRÁTICA DA MISSÃO: aprendizagem a 

COMPRE-ENDER a língua do outro – Prof.ª Susana M.R. de Oliveira, 

coordenadora do Curso do CENFI. 

 

A DIMENSÃO GEOGRÁFICA DA MISSÃO 

“Mestre, não te importa que nós morramos?” (Mc 4,38) 

Pe. Pascal Atumissi Bekububo, SX, especialista em Bíblia pela 

Catholic Theological Union de Chicago (EUA) e em religiões e 

contextos africanos. 

 Quinta, 13 de agosto: A MISSÃO AD GENTES E A CONQUISTA COLONIAL. Para 

uma descolonização da missão: aprendizagem de ontem para hoje e amanhã. 

 Sexta, 14 de agosto: A MISSÃO AD GENTES NO CONTINENTE AFRICANO. 

Caminhando com a Igreja a serviço da reconciliação, da justiça e da paz. 

 Sábado, 15 de agosto: DIMENSÃO PRÁTICA DA MISSÃO: aprendizagem a 

CONHECER a língua do outro – Prof.ª Susana M.R. de Oliveira, coordenadora do 

Curso do CENFI. 

 Domingo, 16 de agosto: dia livre. 

 

A DIMENSÃO ANTROPOLÓGICA DA MISSÃO 

“Jesus se levantou e repreendeu o vento e o mar” (Mc 4,39) 

Pe. Joachim Andrade, SVD, mestre em Antropologia e doutor em 

Ciência da Religião, especialistas em religiões e contextos 

asiáticos. 

 Segunda, 17 de agosto: ENVIADOS COMO HÓSPEDES NA CASA DOS OUTROS. 

Elementos para um novo paradigma de missão a partir de uma visão 

antropológica. 
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 Terça, 18 de agosto: ENVIADOS COMO SAL DA TERRA NO CONTINENTE 

ASIÁTICO. A missão ad e inter gentes como diálogo profético, num contexto de 

pluralismo religioso. 

 Quarta, 19 de agosto: DIMENSÃO PRÁTICA DA MISSÃO: aprendizagem a FALAR 

a língua do outro – Prof.ª Susana M.R. de Oliveira, coordenadora do Curso do 

CENFI. 

A DIMENSÃO TEOLÓGICA DA MISSÃO 

“Por que vocês são tão medrosos?” (Mc 4,40) 

Prof. Mémore Restori, mestre em Teologia com especialização 

em Missiologia pelo Instituto Teológico São Paulo, SP. 

 Quinta, 20 de agosto: A MISSÃO HOJE: MUDANÇA DE PARADIGMA. 

“Deslocamentos” para uma nova compreensão dos fundamentos, dos 

horizontes, dos âmbitos e das tarefas. 

 Sexta, 21 de agosto: A MISSÃO HOJE: CAMINHO DE CONVERSÃO PARA TODA 

IGREJA. Itinerário, conteúdos, exigências, elementos norteadores da Evangelii 

Gaudium. 

 Sábado, 22 de agosto: DIMENSÃO PRÁTICA DA MISSÃO: aprendizagem a 

DIALOGAR na língua do outro – Prof.ª Susana M.R. de Oliveira, coordenadora do 

Curso do CENFI. 

 Domingo, 23 de agosto: dia livre. 

 

A DIMENSÃO ESPIRITUAL DA MISSÃO 

“Quem é esse homem, a quem até o vento e o mar obedecem?” 

(Mc 4,41) 

Pe. Estêvão Raschietti, SX, mestre em missiologia e Secretário 

Executivo do CCM. 

 Segunda, 24 de agosto: JESUS: O CENTRO QUE NOS DESCENTRALIZA. “O Filho 

do Homem não veio para ser servido. Ele veio para servir e dar a sua vida” (Mc 

10,45).  

 Terça, 25 de agosto: MISSÃO É SER E FAZER DISCÍPULOS MISSIONÁRIOS. “Se 

alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga” (Mc 

8,34). 

 Quarta, 26 de agosto: DIMENSÃO PRÁTICA DA MISSÃO: aprendizagem a 

CELEBRAR na língua do outro – Prof.ª Susana M.R. de Oliveira, coordenadora do 

Curso do CENFI. 

 Quinta, 27 de agosto – até 12h00: conclusão do curso e Celebração Eucarística 

de envio. 
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Em sintonia com o Ano da Vida Consagrada, o 

Centro Cultural Missionário (CCM) promove, em 

Brasília (DF), a 4ª Semana Vocacional Missionária 

para animadoras e animadores vocacionais. A 

formação que teve início na segunda-feira, 23, e 

se estende até o dia 27, é realizada em parceria 

com a Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB) e 

a Comissão Episcopal para os Ministérios Ordenados e a Vida Religiosa da CNBB. 

Inspirados no tema "Chamados a despertar o mundo: Evangelho, profecia e 

esperança", participam do curso 40 pessoas de todo o Brasil, entre padres, 

religiosas, religiosos e leigos, com o objetivo de qualificar o serviço de animação 

missionária. 

 

 

Padre Estêvão Raschietti, sx, diretor do CCM, e padre Jaime Carlos Patias, imc, 

secretário nacional da Pontifícia União Missionária, abriram o estudo refletindo 

sobre "Missão e cooperação missionária: orientações para a animação missionária 

na Igreja no Brasil". Em sua exposição, padre Raschietti destacou a importância da 

dimensão missionária como fundamento intrínseco da animação vocacional. "O 

animador vocacional é o missionário por excelência: porque Jesus enviou seus 

irmãos não a fazer obras, mas a fazer discípulos", afirmou o assessor. 

 

Padre Patias, por sua vez, tratou da importância da articulação entre a animação 

vocacional e a animação missionária. Ao apresentar o quadro das instituições 

missionárias no Brasil, reunidas em Conselhos Missionários em âmbito diocesano, 

regional e nacional, solicitou que os organismos de animação vocacional também 

fizessem parte dessa articulação. "Animação missionária e animação vocacional 

precisam caminhar juntas: enriquecem-se reciprocamente, olham na mesma 

 

 

4ª SEMANA 

VOCACIONAL 

MISSIONÁRIA 
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direção, propõem perspectivas de compromisso e de engajamento concreto às 

generosas juventudes de hoje". 

 

Na sequência, padre Valdecir Ferreira, assessor da Comissão Episcopal para os 

Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da CNBB e o padre salesiano, Antônio 

Ramos do Prado, assessor do setor Juventude da CNBB, apresentaram o dialogo 

entre a pastoral juvenil e serviço de animação vocacional. "Não existem mais 

vocações e os jovens não se interessam ou nós não atraímos mais essas 

vocações?", questionou padre Valdecir e argumentou: "Trabalhamos a mudança de 

mentalidade, a sensibilidade vocacional, uma nova prática e pedagogia 

vocacional. Percebemos que a missão é colocada como um fim e não como um 

processo. Precisamos recuperar a missão como um itinerário". 

 

No terceiro dia, 26, foi a vez da irmã Zenilda Petry, IFSJ, assessora da CRB 

Nacional, falar sobre a vocação profético-missionária da Vida Religiosa na Igreja e 

no mundo hoje. Num estilo mais reflexivo Irmã Zenilda foi conduzindo os 

participantes por trilhas bíblicas, percorrendo a vocação dos profetas. "Tomei 

como percurso o profeta Elias, porque faz um processo de amadurecimento a 

partir do cuidado da viúva e do órfão e vai até a experiência mais profunda de 

Deus. É um caminho espiritual e místico referencial para a Vida Religiosa 

Consagrada. Sua identidade é tornar-se transparência de Deus no mundo, porque 

esse divino é por si só profecia", disse a religiosa. 

 

Para a Irmã Maria Dolores Silva, das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, de 

Curitiba (PR), a Semana de Formação é uma ocasião de aprofundamento e 

partilha, de crescer para ampliar os horizontes da animação vocacional. "O maior 

desafio é descobrir o que o jovem de fato está buscando. Temos propostas, mas 

não é isso que os jovens querem de nós. Portanto, é preciso mudar a 

mentalidade, viver uma nova cultura para perceber as linguagens dos jovens 

hoje". 

 

Irmão Mauro Mauricio dos Santos, dos Irmãozinhos da Visitação de Charles de 

Foucauld, na Cidade de Goiás (GO) é da mesma opinião. Para ele a Vida Religiosa 

consagrada é chamada hoje a despertar o mundo, a não se resignar ao 

pessimismo. "O ponto que mais ressalto é a caminhada da Vida Religiosa em 

termo de missão, de entrega, de derrubar muros. O maior desafio é chegar aos 

jovens, ou melhor, permitir que os jovens cheguem a nós. Temos ainda muitas 

cascas que impedem esse encontro", observa o Irmão. 
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Enfim, segundo a leiga consagrada Rafaeli Gonçalves de Meira, do Instituto 

Secular Sagrado Coração de Jesus, de Tabaporã (MT), a dinâmica da Semana serviu 

para adquirir conhecimentos novos, ampliar os horizontes de missão, de 

animação vocacional, através particularmente o trabalho em grupo, as partilhas, 

os intercâmbios. "É preciso que nos animemos pessoal e comunitariamente. 

Temos que ser animados por Jesus Cristo para animar outros jovens e estar 

decididos por Ele", disse. 

 

No último dia do curso, serão traçadas propostas concretas de ação para o 

trabalho vocacional missionário, aplicadas à realidade de cada participante. 

 LOCAL E DATA: BRASÍLIA, DE 23 A 27 DE MARÇO DE 2015 

 LISTA DE PARTICIPANTES 

Nº: NOME: ID RELIGIOSA: CONGREGAÇÃO / ENTIDADE: CIDADE: 

1 Alessandra Maria Santos Silva Religiosa Irmãs de São José de São Jacinto São Luis 

2 Ana Cristina Bernardes Souza Religiosa Servas da Sagrada Família Teresina 

3 Anderson Adriano Teixeira Presbítero Rogacionistas do Coração de Jesus Brasília 

4 Anely Bortolotto Religiosa Irmãs do Apostolado Católico - Palotinas Goiânia 

5 Chiara Dusi Religiosa Missionárias Combonianas Porto Velho 

6 Cleonice Brito da Silva Religiosa Missionárias de Jesus Crucificado Campinas 

7 Crispin González González Leigo Rogacionistas do Coração de Jesus Brasília 

8 Elias Aparecido da Silva Presbítero Diocese de Uruaçu Uruaçu 

9 Eva Teles da Silva Religiosa Dominicanas de Santa Catarina de Sena Dirceu Arcoverde 

10 Franceli Ferreira de Oliveira Religiosa Franciscanas de Na. Sra. Do Bom Conselho Natal 

11 Francisca Pantoja da Silva Religiosa Missionárias de Santa Teresinha Brasília 

12 Gecinéia de Lima e Silva Religiosa Missionárias de Jesus Crucificado Goiânia 

13 Gesiane Rosana Paixão Souza Religiosa Franciscanas Filhas  S. C. Jesus e Maria Santarém 

14 Ildaci Ferreira Soares Religiosa Franciscanas de Na. Sra. Do Amparo Petrópolis 

15 Janilton José de Souza Leigo Rogacionistas do Coração de Jesus Brasília 

16 José Amaro dos Santos Neto Leigo Arquidiocese de Olinda e Recife Olinda 

17 José Maria Lopez Diácono Missionários de S. Carlos Borromeu São Paulo 

18 José Vila Nova Brainner Segundo Leigo Arquidiocese de Olinda e Recife Olinda 

19 Josefina Gonçalves Ribeiro Religiosa Irmãs de S. V. Paulo Campo Grande 

20 Kátia Cilene Andrade dos Santos Religosa Missionárias de Cristo Vila Velha 

21 Maria Arecilda de Lima Religiosa Irmãs Franciscanas da Penitência Taquaritinga 

22 Maria da Conceição Vieira Religiosa Irmãs de Santa Catarina de Alexandria Rio de Janeiro 

23 Maria do P. Socorro R. Santos Religiosa Filha do Sagrado Coração de Jesus Feira de Santana 
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24 Maria Dolores Silva Religiosa Instituto das A. Sagrado Coração de Jesus Curitiba 

25 Maria José Religiosa Religiosa da Instrução Cristã Sinop 

26 Mauro Maurício dos Santos Religioso Irmãozinhos da V. Charles de Foucauld Goiás 

27 Rafaeli Gonçalves de Meira Leiga Instituto Secular S. Coração de Jesus Tabaporã 

28 Raiane da Silva Plácido Leiga Instituto Secular S. Coração de Jesus Lucas do Rio Verde 

29 Robson de Paula Leigo Diocese de P. do Leste-Paranatinga Primavera do Leste 

30 Rodrigo Ezequiel Golán Leigo Rogacionistas do Coração de Jesus Brasília 

31 Rogério Soares Almeida Presbítero Diocese de P. do Leste-Paranatinga   

32 Roni Hernandes Diácono Pia Sociedade de São Paulo - Paulino São Paulo 

33 Sirlene Catarine Batista Religiosa Irmãs do Apostolado Católico - Palotinas Rio de Janeiro 

34 Sonia Angélica Lima Oliveira Religiosa Carmelitas M. S. Teresa do Menino Jesus Uberaba 

35 Teresinha Both Religiosa Franciscanas da P. Caridade Cristã Brazlândia 

36 Tereza Cristina Goulart Carvalho Religiosa Associação da Companhia de Santa Ursula   

37 Vilma Augusta da Silva Religiosa Filha do Sagrado Coração de Jesus Rorainópolis 

38 Wilton Alvez de Oliveira Leigo Diocese de P. do Leste-Paranatinga Primavera do Leste 

39 Zilda Parteka Religiosa Missionárias do Santo Nome de Maria SINOP - MT 

 

 

 

 

 OBJETIVO GERAL 

 Reanimarmos vocacionalmente e missionariamente para ser luz do mundo e 

sal da terra na aproximação e no encontro com as juventudes. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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 Retomar a memória missionária da Igreja desde o Vaticano II (50 anos) até a 

Evangelii Gaudium: impulsos, imperativos e perspectivas; 

 Celebrar o Ano da Vida Consagrada resgatando a caminhada, o núcleo 

identitário e a dimensão profético-missionária desta vocação; 

 Discernir perspectivas e caminhos de animação missionária vocacional em 

diálogo com a Pastoral Juvenil. 

 Articular uma maior interação entre a animação vocacional e a animação 

missionária: partilhar experiências e caminhos. 

 

 PÚBLICO 

Animadoras e Animadores Missionários Vocacionais da Vida Religiosa Consagrada 

e dos Ministérios Ordenados.  

 

 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Segunda, 23 de março, às 18h15: acolhida e abertura. 

 Terça, 24 de março – EVANGELHO: 50 ANOS DO VATICANO II: A VOCAÇÃO 

MISSIONÁRIA DA IGREJA NO MUNDO CONTEMPORÂNEO E NO MEIO DOS POVOS 

– Pe. Estêvão Raschietti, sx, Diretor do Centro Cultural Missionário; Pe. Jaime 

Patias, imc, Secretário Nacional da Pontifícia União Missionária. 

 Quarta, 25 de março – ESPERANÇA: DIÁLOGO E MISSÃO ENTRE A PASTORAL 

JUVENIL E O SERVIÇO DE ANIMAÇÃO VOCACIONAL – Pe. Valdecir Ferreira, 

assessor da Comissão Episcopal para os Ministérios Ordenado e a Vida 

Consagrada; Pe. Antônio Ramos do Prado, salesiano, assessor do setor 

Juventude da CNBB.  

 Quinta, 26 de março – PROFECIA: A VOCAÇÃO PROFÉTICO MISSIONÁRIA DA 

VIDA RELIGIOSA NA IGREJA E NO MUNDO HOJE – Ir. Zenilda Petry, IFSJ, biblista, 

assessora da CRB Nacional e membro da equipe interdisciplinar. 

 Sexta, 27 de março, até 12h00: costurando as reflexões em propostas 

concretas de ação, interligando animação vocacional, vida religiosa e missão. 

 

 METODOLOGIA 

Cada dia terá duas sessões de manhã de exposição e debate, e duas à tarde de 

oficinas, grupos de estudo, amarração e síntese. À noite, celebração eucarística, 

experiências de animação vocacional, apresentação de subsídios, músicas, vídeos 

e filmes. 
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O 5º. Encontro Nacional de Formação Missionária 

para Coordenadores e Animadores de Conselhos 

Missionários Diocesanos (Comidis) e Conselhos 

Missionários Paroquiais (Comipas), reúne desde 

quinta-feira (29) mais de 43 missionários leigos, 

padres e religiosas de 10 regionais da CNBB. 

 

Buscando cumprir a Exortação Apostólica "A Alegria do Evangelho", do papa 

Francisco, que propõe um novo horizonte missionário na ação da Igreja, e 

acompanhando uma das urgências da evangelização no Brasil: Uma Igreja em 

estado permanente de missão, o Conselho Missionário Nacional (Comina), a 

Comissão Episcopal Pastoral para a Ação Missionária e Cooperação Intereclesial da 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e o Centro Cultural Missionário 

(CCM), reúnem mais de 40 missionários em Brasília. 

 

 

 

Eles representam conselhos missionários atuantes e em formação, nas dioceses e 

paróquias dos estados do Pará, Bahia, São Paulo, Mato Grosso, Amapá, Paraíba, 

Paraná, Amazonas, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pernambuco e do 

Distrito Federal. 

 

"Missão e Cooperação Missionária" é o tema central do Encontro que prossegue 

até domingo (3) e ocorre na sede das Pontifícias Obras Missionárias (POM) e no 

Centro Cultural Missionário (CCM). 

 

O evento aborda temas como "Tempos de saída, para uma Igreja toda 

missionária"; A missão como mutirão eclesial; Os sujeitos e a articulação da 

animação e cooperação missionária e Elementos para um planejamento das 

atividades de Comidi e Comipas. 

 

ENCONTROS 

NACIONAIS  

DE COMIDIS E 

COMIPAS 
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Acompanha a formação, a irmã Dirce Gomes da Silva, secretária-executiva do 

Comina e assessora da Comissão Episcopal Pastoral para a Ação Missionária. 

 

O secretário executivo do CCM, padre Estevão Raschietti apresentou uma 

abordagem da missão, baseada no texto do Comina, denominado "Missão e 

Cooperação Missionária, Orientações para Animação Missionária da Igreja do 

Brasil". 

 

O texto, explicou a irmã Dirce Gomes, foi apresentado na mais recente reunião do 

Conselho Permanente da CNBB (Consep), com proposta para se tornar 

futuramente um documento publicado pela conferência. 

 

Durante a formação, padre Estevão descreveu os fundamentos, desafios e 

horizontes da missão, sob um olhar de conversão eclesial. 

 

Observou que para uma ação eficaz, os conselhos missionários precisam assimilar 

os fundamentos que embasam a missão nas dioceses e paróquias, com um olhar 

para as realidades das igrejas locais, mas sem desprezar o chamado de enviar 

missionários ad gentes. Por isso, enfatizou, uma prática missionária precisa ser 

cuidadosamente pensada. 

 

"Para entender um pouco da cooperação missionária precisa antes entender a 

missão da Igreja. Quais são os hábitos, quais são as prioridades, quais os critérios 

para definir uma missão? Porque nem todas as missões são iguais, mesmo que a 

Igreja tenha uma única missão. Porém, onde tem que anunciar? Para quem 

primeiro tem que anunciar? Para quem a Igreja tem que se tornar próxima e com 

que prioridade?". 

 

Nas realidades das igrejas diocesanas, ressaltou padre Estevão, há evidentemente 

os planejamentos específicos que os conselhos terão que elaborar, mas sem 

deixar de abraçar, o compromisso irrevogável da missão universal. 

 

O Secretário executivo do CCM, explica que na mesma diocese, o projeto 

missionário precisa preparar seus agentes para agirem nas realidades locais e nas 

realidades universais. 

 

"Que não pensem apenas na missão na sua própria igreja, ou na cidade, ou 

território, mas que saiam e se projetem para Amazônia, África, Ásia, outros 

países, outro continente", exortou e exemplificou. "Esse ir para fora, significa ir 
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para fora de casa, atravessar a rua e depois de ter atravessado a rua, ir para a 

periferia da cidade e ir até o Japão. Isso não ocorre progressivamente, posso fazer 

ao mesmo tempo", finalizou. 

 

A participação de Vera Lúcia Santos Costa, da prelazia do Marajó (PA) já começou 

missionária, desde sua saída de casa. Vera viajou horas de navio até Belém, de 

onde seguiu para Brasília. 

 

Em uma terra carente de vozes proféticas que se unam ao bispo dom José Luiz 

Azcona, bispo do Marajó, Vera aceitou o chamado e irá ajudar na criação do 

conselho missionário na prelazia. 

 

"Essa é a realidade da missão lá. Longas distâncias e saídas. Nós temos que nos 

dispor, em favor do reino de Deus. É toda uma entrega a Deus, enfrentando os 

desafios do dia a dia. Mas estou gostando muito e especialmente do encontro 

com irmãos de várias regiões do Brasil. Volto animada no Espírito Santo", diz Vera 

satisfeita. 

 

Boa parte dos participantes da formação de Cimidis e Comipas veio da região 

amazônica e está envolvida com atividades missionárias. Diane Maria Moreira da 

Silva é da diocese de Óbidos (PA), onde é coordenadora da Infância e Adolescência 

Missionária (IAM). 

 

"Viemos em três de Óbidos, com a missão de buscar formação e auxiliar a diocese 

a formar o Comidi e os Comipas. Foi dom Bernardo quem nos enviou. Eu 

particularmente estou muito feliz, porque estou na sede das POM, aqui em 

Brasília, onde está a secretaria nacional da IAM. Inclusive, neste feriado estamos 

com um encontro da infância com 250 crianças, relata Diana Maria. 

 

 LOCAL E DATA: BRASÍLIA, DE 29 DE ABRIL A 3 DE MAIO DE 2015 

 LISTA DE PARTCIPANTES 

Nº: NOME: 

ID 

RELIGIOSA: CONGREGAÇÃO / ENTIDADE: CIDADE: 

1 Aguinaldo da Silva Araujo Leigo Diocese de Óbidos Óbidos 

2 Aloísio Santos Motta Presbítero Redentoristas Arraial D'Ajuda 

3 Amauri Gaioso Presbítero Diocese de Lorena Cunha 

4 Ana Claudia Pereira e Silva Leiga Arquidiocese de Cuiabá Cuiabá 

5 Ana Paula Barbosa Macedo Leiga Arquidiocese de Cuiabá Cuiabá 
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6 Angley Pantoja Pinheiro Leigo Diocese de Macapá - COMIDI Macapá 

7 Antônio Francieudes Sales Martins Presbítero Ordem Franciscana Conventual   

8 Camilo Pauletti Presbítero Pontifícias Obras Missionárias POM Brasília 

9 Catarina Candida da Silva Religiosa Missionárias de Maria - Xaverianas   

10 Celma Borges de Araujo Leiga Arquidiocese de Cuiabá Cuiabá 

11 Delvina Pasquali Religiosa Congregação Divina Providência Marabá 

12 Diana Maria Moreira da Silva Leiga Diocese de Óbidos Óbidos 

13 Dirce Gomes da Silva Religiosa Irmãs de Cristo Pastor  Brasília 

14 Domingo Sávio Saldanha Colares Leigo Prelazia de Borba Novo Aripuanã 

15 Eduardo Moreira Guimarâes Leigo Diocese de Cornélio Procópio Jataizinho 

16 Eunice Batista da Silva Religiosa Filhas da Divina Graça Soure 

17 Even Keice Melo dos Santos   Diocese de Óbidos Óbidos 

18 Fátima Aparecida Bertoli Leiga Fraternidade Missionária Itinerante São M. do Fidalgo 

19 Fátima de Alcântara Martins Leiga Arquidiocese de Cuiabá Cuiabá 

20 Francisca Pereira Leiga Arquidiocese de Cuiabá Cuiabá 

21 Francisco das C. Santos Martins Presbítero Diocese de Oeiras Oeiras 

22 Gabriella Rocha dos Santos Leiga Arquidiocese de Niterói - COMIDI São Gonçalo 

23 Gerson Vieira de Sá Leigo Arquidiocese de Brasília Sobradinho 

24 Jeferson Adriano Caldas Leigo Arquidiocese de Curitiba Curitiba 

25 João Bosco Saldanha Colares Presbítero Franciscanos da Terceira Ordem Regular Nova Olinda Norte 

26 João Henrique Pedrão Feliciano Leigo Arquidiocese de Londrina Londrina 

27 José Carlos Parmagnani Presbítero Diocese de Eunápolis Eunápolis 

28 José Cleuto Rodrigues Presbítero Prelazia Apostólica de Borba Borba 

29 Ludendorff Cohen Couto Presbítero Arquidiocese do Rio de Janeiro Rio de Janeiro 

30 Maria Celia da Conceição Farias Leiga Arquidiocese do Rio de Janeiro Rio de Janeiro 

31 Maria do Socorro do Nascimento Leiga Arquidiocese do Rio de Janeiro Rio de Janeiro 

32 Nadia Guimaraes Leiga Arquid. Rio de Janeiro - Par. Apóstolo Paulo Tijuca 

33 Patricia Souza Religiosa Arquidiocese de Curitiba Curitiba 

34 Pedro Igor Leite da Silva Leigo Diocese de Garanhuns Teresinha 

35 Sandra Zambon Leiga COMIRE - CNBB Sul 3 Porto Alegre 

36 Sonia Favero Religiosa Irmãs Franciscanas Angelinas Santa C.Cabrália 

37 Suênia Bandeira Costa Leiga Diocese de Campina Grande - COMIDI Campina Grande 

38 Terezinha Silva Figueiredo Leiga Diocese de Macapá - COMIDI Macapá 

39 Valdimilson da Silva Santos Leigo Arquidiocese de Manaus - COMIDI Manaus 

40 Vera Lúcia Santos Costa Leiga Comunidade Filhas da Divina Graça Soure 

41 Verginia Diniz de Carvalho Leiga Arquidiocese do Rio de Janeiro - COMIDI Rio de Janeiro 

42 Walter Borghesi Presbítero Missionários Combonianos / COMIDI Manaus 

43 Wilson Alves da Silva Presbítero Diocese de Camaçari S. Franc. do Conde 
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 OBJETIVO GERAL 

 Fortalecer a articulação dos organismos missionários e a formação de seus 

agentes, oferecendo instrumentos básicos para o planejamento da animação 

missionária em todas as dioceses do país. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Aprender a ver a realidade saindo de nós e de nossos mundos. 

 Aprender a descobrir, cultivar e assumir a paixão pela missão e a alegria do 

Evangelho, como discípulos missionários sem fronteiras (cf. DAp 376). 

 Aprender a articular COMIDIs e COMIPAs em vista de um planejamento da 

animação missionária nas regiões e paróquias. 

 Aprender a formar-nos numa espiritualidade da ação missionária (cf. DAp 284) 

 

 

 

 PÚBLICO 

Coordenadores e Animadores de Conselhos Missionários Regionais, Diocesanos e 

Paroquiais, particularmente os que estão iniciando esta atividade.  

 

 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Quarta, 29 de abril, às 18h00: acolhida e abertura. 

 Quinta, 30 de abril: TEMPOS DE SAÍDA PARA UMA IGREJA TODA MISSIONÁRIA. 

Desafios, fundamentos, conversão eclesial, horizontes e tarefas da missão hoje 

– Pe. Estêvão Raschietti, sx, Secretário Executivo do CCM.  
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 Sexta, 1 de maio:  A MISSÃO COMO MUTIRÃO ECLESIAL. Fundamento, 

dinâmica, caminhos e tarefas da animação e da cooperação missionária – Prof. 

Mémore Restori, mestre em Teologia com especialização em Missiologia pelo 

ITESP. 

 Sábado, 2 de maio: OS SUJEITOS E A ARTICULAÇÃO DA ANIMAÇÃO E 

COOPERAÇÃO MISSIONÁRIA. Orientação para a estruturação dos COMIDIs e 

COMIPAs – Ir. Dirce Gomes da Silva e Ir. Irene Lopes dos Santos, assessoras das 

Comissões Episcopais da Ação Missionária e da Amazônia. 

 Domingo, 3 de maio, até 12h00: ELEMENTOS PARA UM PLANEJAMENTO DAS 

ATIVIDADES COMIDI E COMIPAS – Conselho Missionário Nacional. 

 

 METODOLOGIA 

O 5º Encontro Nacional de Formação, Orientação e Planejamento, será animado 

por sessões de exposições, debates, oficinas, painéis, celebrações, testemunhos e 

trocas de experiências. 
 

 

 

O encontro que acontece ao longo desta semana, 

dias 19 a 23, em Brasília (DF), faz parte da 5ª 

edição da Semana de Formação sobre Paróquia 

Missionária e se põe a repensar a pastoral a partir 

da missão rumo a um novo modelo eclesial. O 

estudo reúne cerca de 49 pessoas de todo o Brasil 

e reflete sobre a possibilidade da paróquia tornar-

se efetivamente missionária. 

 

Objetivo desta semana de formação é proporcionar uma reflexão sobre o 

significado e a importância da dimensão missionária da liturgia para a ação 

evangelizadora da Igreja no mundo de hoje, no sentido da missão permanente: 

resgatando os fundamentos teológicos da relação entre liturgia e missão que 

enfoque o primado da missio Dei; oferecendo elementos de pastoral litúrgica para 

uma participação significativa do Povo de Deus, inspiradora de uma 

espiritualidade e de uma ação missionária; refletindo sobre liturgia e culturas, em 

vista de promover caminhos de inculturação respeitosos, profundos e atraentes; 

aprofundando a relação entre espaço, linguagem, tempo litúrgico e o 

compromisso missionário universal dos discípulos missionários. 

 

 

 

5ª SEMANA SOBRE 

PARÓQUIA 

MISSIONÁRIA 
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Na primeira reflexão, o assessor da Comissão Episcopal para a Liturgia, Frei 

Faustino Paludo, ofmcap, falou sobre a relação que há entre liturgia e missão e, 

em seguida, a paróquia como comunidade litúrgica e missionária. O teólogo 

questionou sobre o significado da liturgia: "Liturgia é mergulhar no mistério de 

Deus e atualização das ações de Deus em favor do seu povo: liturgia revela a 

missão de Deus em favor do seu povo. Outra coisa importante é compreender a 

liturgia de Jesus: ‘eu vim para que todos tenham vida' (Jo 10,10), chegou a 

culminar no mistério da morte e ressureição. O mistério pascal é o conteúdo 

fundamental da liturgia e da nossa vida, pois vivemos o mistério pascal de Cristo 

na nossa vida também". 

 

Na quarta feira, o frei capuchinho tratará da pastoral litúrgica: o que é pastoral 

litúrgica, quais são seus eixos, sua estrutura, seus sujeitos - celebração, 

formação, organização - as equipes de liturgia e as tendências que vivemos hoje 

na liturgia. 

 

No terceiro dia, o padre Joachim Andrade, svd, abordará o tema da liturgia, 

animação e espiritualidade missionária, procurando capacitar os participantes a 

celebrar o mistério pascal junto aos povos do mundo e à catolicidade da Igreja, 

que é o motivo principal da celebração do mês missionário. Para isso proporá 

também uma reflexão sobre liturgia, culturas e inculturação. 

 

Padre Sidnei Marcos Dornelas, assessor da Comissão para a Ação Missionária e 

um dos coordenadores do curso sublinha a importância do tema. "Esse encontro 

pra nós é muito importante na perspectiva de uma igreja em estado permanente 

de missão, porque a paróquia é ainda a grande estrutura eclesial, aquela que está 

mais disseminada em nosso território. A Igreja se identifica concretamente com a 

paróquia: nela reúnem-se os fieis cotidianamente. Pensar numa igreja em estado 
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permanente de missão é pensar como a paróquia vai se tornar missionária. Neste 

sentido, evidentemente, não podemos deixar de pensar na vida litúrgica. Uma 

liturgia missionária realizada de maneira dinâmica, com a participação consciente 

e vibrante da comunidade, não somente predispõe, mas já faz acontecer a missão 

no meio da humanidade". 

 

Para Françoise Maria de Morais Silva, da paróquia de Bom Jesus dos Navegantes, 

Touros, RN, é a primeira formação à qual participa. "Nunca tinha participando de 

um curso sobre liturgia e missão. Chamou-me a atenção todos os aspectos 

levantados que mostraram a importância da liturgia para a missão da Igreja. A 

formação é necessária, especialmente para se sensibilizar e perceber a presença 

do outro: como o outro está percebendo tudo o que está acontecendo, como ele 

está participando, como está se sentindo dentro desse contexto. Achei essencial a 

discussão sobre a questão da inculturação". 

 

Por sua vez, Joana Dark Nascimento de Lima de Recife, PE, já participou de vários 

cursos do CCM. "Toda vez que venho aqui me dá vontade de vir muito mais, 

porque tem sempre coisas novas que a gente aprende e que precisa levar para as 

outras pessoas". Segundo ela a formação continuada dos leigos é necessária 

porque não se pensa na missão como "pastoral de conjunto", mas apenas como 

uma atividade específica. "Desta semana vou levar a forma de trabalhar a liturgia 

em relação à missão, o respeito para com as outras culturas e a abertura que 

devemos ter com os outros povos. É imprescindível não chegar com receitas e 

com rituais prontos, mas sempre ouvir a realidade das diversas comunidades". 

 

Também para Pe. Edvaldo Alexandre Brito do Regional Nordeste 2, essa semana 

sensibiliza a fazer uma ponte entre missão e liturgia. "A reflexão nos provocou a 

abrir nossos horizontes para a realidade intercultural e da inculturação. Estamos 

respondendo aquele apelo de Aparecida de colocar toda atividade da Igreja em 

chave missionária. A paróquia traz uma carga histórica de serviços de 

evangelização muito grande: então é um processo demorado. Em primeiro lugar, 

é preciso formar dos leigos e depois fazer ensaios, fazer experiências 

missionárias, até chegar a uma verdadeira Igreja em saída". 

 

Para Brito os padres também precisam de formação, porque a formação 

acadêmica não responde aos apelos missionários de hoje: "a grade curricular dos 

seminários é fundamental, mas essa ponte com a missão deixa ainda muito a 

desejar, sobretudo na nossa realidade do nordeste". 
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Enfim, o casal Francisco e Silvana de Recife, PE, achou que o curso proporcionou 

bem mais do que se esperava: "quando viemos aqui ficamos com receio do novo; 

mas a gente aprendeu muita coisa: vamos levar muitas bagagens para a nossa 

paróquia, coisas que nem conhecíamos". 

 

Em 2016 será dada continuidade a essa iniciativa de formação sobre paróquia 

missionária com a 6ª Semana prevista para 26 a 30 de setembro. 

 

 LOCAL E DATA: BRASÍLIA, DE 19 A 23 DE OUTUBRO DE 2015 

 LISTA DE PARTICIPANTES 

Nº: NOME: ID RELIGIOSA: CONGREGAÇÃO / ENTIDADE: CIDADE: 

1 Adelir Gallina Leigo Diocese de Novo Hamburgo  Parobé 

2 Aluisio da Silva Ramos Presbítero Diocese de Nazaré São Vicente Férrer 

3 Ana Maria Xavier Leiga Diocese de Itapipoca Itapipoca 

4 Antonia Haydée Bomfim Morais Leiga Arquidiocese de Fortaleza Fortaleza 

5 Antonio Luiz Rhoden Leigo Diocese de Novo Hamburgo Ivoti 

6 Ari Kennedy Pereira Nunes Leigo Arquidiocese de Brasília - COMIDI Brasília 

7 Ariosvaldo de Jesus Aragão Presbítero Arquidiocese de Vitória da Conquista Ibicuí 

8 Carlos Marcello Franz Presbítero Missionários Xaverianos Coronel Fabriciano 

9 Carmem Huguette Poitras Religiosa Irmãs de São Paulo de Chartres Campinas 

10 Claudemir Santos Teles Leigo Diocese de Barra do Garças  General Carneiro 

11 Creonice Pessoa dos Santos Leiga Diocese de Primavera do Leste Primavera do Leste 

12 Danila Queli Silva Leiga Diocese de Luz Lagoa da Prata 

13 Diego Emanuel Carvalho Leite Leigo Diocese de Barra do Garças  Barra do Garças 

14 Divino Aparecido Lopes Presbítero Diocese de Primavera do Leste Primavera do Leste 

15 Edvaldo Alexandre Brito Presbítero Arquidiocese de Natal    

16 Fátima Vilma Siqueira da Silva Leiga Regional Leste I Resende 

17 Fausta Maria Miranda   Diocese de Luz Lagoa da Prata 

18 Francisco Victor de Holanda Leigo Arquid. Olinda e Recife  Recife 

19 Françoise Maria de Morais Silva Leigo Arquidiocese de Natal  Touros 

20 Gabriel Than Win Aung Presbítero PIME São Paulo 

21 Henrique de Carvalho Ferreira Leigo Diocese de Luz  Lagoa da Prata 

22 Irineu Moreira Meira Presbítero Arquid. Vitória da Conquista Planalto 

23 Isabel Cardoso Zanotto Leiga Diocese de Primavera do Leste Primavera do Leste 

24 Ivonil Parraz Presbítero Arquidiocese Santana de Botucatu  Botucatu 

25 Joana Dark Nascimento de Lima Leiga Arquid. Olinda e Recife  Recife 
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27 José Lenilson de Morais Presbítero Arquidiocese de Natal São José de Mipibu 

28 José Mendes de Andrade Leigo Diocese de Cuiabá  Cuiabá 

26 Josimara Rodrigues Birello   Diocese de Cuiabá  Cuiabá 

29 Kimie Shimoda   Diocese de Londrina  Ibiporã 

30 Lilian Rodrigues Leite Religiosa Diocese de Luz  Lagoa da Prata 

31 Lucas Rafael Parron de Lima Leigo Diocese de Rondonópolis  Jaciara 

32 Luiz Faustino dos Santos Presbítero Diocese de Mariana Barão de Cocais 

33 Marcela Del Carmen P. Urrutia Religiosa PIME São Paulo 

34 Marcos Donizetti de Souza Presbítero Diocese de Itapetininga Itapetininga 

35 Maria José Tavares de Melo Santos   Diocese de Cuiabá Cuiabá 

36 Maria Lucia Paim Sortica   Diocese de Cuiabá  Cuiabá 

37 Meirieli Rodrigues Pereira Leiga Diocese de Rondonópolis  Jaciara 

38 Moisés Ferreira de Lima Presbítero Arquidiocese de Olinda e Recife Recife 

39 Patriky Samuel Batista Presbítero Diocese de Luz Luz 

40 Ramon Augusto Guimarães G. Vieira Leigo Arquidiocese de Brasília  Brasília 

41 Renata Rezende Araújo Leiga Diocese de Luz  Lagoa da Prata 

42 Roberto Moreira da Silva Presbítero Diocese de Itapetininga Jatuí 

43 Rogério José da Silva Presbítero Arquidiocese de Olinda e Recife Cabo de S. Agostinho 

44 Rosinei Siqueira Grossi Leiga Diocese de Primavera do Leste Primavera do Leste 

45 Rui Cesar Lemos Diácono Diocese de Novo Hamburgo São Leopoldo 

46 Seli Sartoreto Leiga Diocese de Primavera do Leste Primavera do Leste 

47 Silvana Maria Silva de Holanda Leiga Arquid. Olinda e Recife  Recife 

48 Sônia Maria Rezende Mesquita Leiga Diocese de Luz Lagoa da Prata 

49 Telma Regina Destefani Minuzzi   Diocese de Cuiabá Cuiabá 

 

 OBJETIVO GERAL 

 Proporcionar uma reflexão sobre o significado e a importância da dimensão 

missionária da liturgia para a ação evangelizadora da Igreja no mundo de hoje, 

no sentido da missão permanente. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Resgatar os fundamentos teológicos da relação entre liturgia e missão que 

enfoque o primado da missio Dei; 

 Oferecer elementos de pastoral litúrgica para uma participação significativa do 

Povo de Deus, inspiradora de uma espiritualidade e de uma ação missionária; 
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 Refletir sobre liturgia e culturas, em vista de promover caminhos de 

inculturação respeitosos, profundos e atraentes; 

 Aprofundar a relação entre espaço, linguagem, tempo litúrgico e o 

compromisso missionário universal dos discípulos missionários. 

 

 

 

 PÚBLICO 

Ministros ordenados, consagrados, leigos atuantes nas CEBs e outros projetos 

missionários, agentes envolvidos nas equipes e coordenações de pastoral e 

formação litúrgica; 

 

 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Segunda, 19 de outubro, às 18h00: acolhida e abertura. 

 Terça, 20 de outubro: A DIMENSÃO MISSIONÁRIA DA LITURGIA. A ação litúrgica 

como tempo e espaço da missão de Deus – Frei Faustino Paludo, OFMcap, 

assessor da Comissão Episcopal para a Liturgia. 

 Quarta, 21 de outubro: A ATUAÇÃO MISSIONÁRIA DO POVO DE DEUS NA 

LITURGIA. Elementos de pastoral litúrgica e orientações para uma significativa 

inculturação – Frei Faustino Paludo, OFMcap, assessor da Comissão Episcopal 

para a Liturgia. 

 Quinta, 22 de outubro: ANIMAÇÃO MISSIONÁRIA E LITURGIA. Celebrar o 

mistério pascal junto aos povos do mundo e à catolicidade da Igreja – Pe. 

Joachim Andrade, SVD, doutor em Ciência da Religião, especialistas em 

religiões e contextos asiáticos. 
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 Sexta, 23 de outubro, até 12h00: CONCLUSÃO, SÍNTESES, AVALIAÇÃO. 

 

 METODOLOGIA 

Duas sessões de manhã de exposições e debates. Duas à tarde de oficinas, grupo 

de estudo, experiências missionárias, amarração e sínteses. 

 

 

 

Como parte das atividades de preparação para o 

2º Congresso Missionário Nacional de 

Seminaristas, encerra nesta sexta (22), no Centro 

Cultural Missionário (CCM) em Brasília, mais uma 

edição da Semana de Formação para Formadores 

de Seminário. O tema acompanha a reflexão do 

Congresso: O missionário presbítero para uma 

Igreja em saída. 

 

 

A iniciativa é promovida pelas Pontifícias Obras Missionárias (POM) e pelo CCM, 

com o propósito de estimular uma formação que coloque a missão no coração 

dos presbíteros, além de motivar a formação de Conselhos Missionários de 

Seminaristas (Comise), formação missionária para seminaristas e presbíteros 

(Formise) e experiências missionárias sem fronteiras. Participam 10 sacerdotes, 

entre reitores e formadores de seminários. 

 

Dom Giovanni Crippa, bispo de Estância (SE) retomou com os formadores, vários 

documentos da Igreja para resgatar a identidade e a missão do presbítero. Disse 

SEMANA  

MISSIONÁRIA PARA 

FORMADORES DE 
SEMINÁRIOS 
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que "é preciso tomar consciência de que a formação pastoral-missionária se 

constitui no princípio unificador de todo o processo formativo". 

 

O bispo enfatizou que conforme "as Diretrizes da Formação dos Presbíteros no 

Brasil (Doc. 93 da CNBB), a vida e a missão do presbítero são marcadas por uma 

intencionalidade pastoral missionária, que deve configurar todo o processo 

formativo. A missão é inseparável do discipulado. Por isso, não deve ser 

entendida como uma etapa posterior à formação, conforme diz o Documento de 

Aparecida". 

 

Dom Crippa trouxe ainda vários ensinamentos do papa Francisco que pede 

"presbíteros com cheiro de ovelhas e um coração que se comove" e apontou 

algumas características de uma formação missionária, como o estudo da 

missiologia, o espírito de doação, a oração como fonte da missão e o serviço 

como um valor sobrenatural. 

 

Na avaliação do padre Vilauba Alves da Fonseca, reitor do Seminário São João 

Paulo II da diocese de Camaçari (BA) a formação voltada para uma pastoral 

missionária é muito positiva e está plenamente de acordo com os apelos da 

Igreja. 

 

"Procuramos conhecer primeiro quem é o seminarista, de onde veio, como ele 

vive. A partir daí apresentamos as realidades das "Amazônias" particulares e ad 

gentes. Há pouco havia regiões com 50 comunidades para um presbítero. Então, 

em nossa diocese não existe padre de sacristia ou meramente de templo. Os 

presbíteros são de fato missionários". 

 

Padre Estêvão Raschietti, secretário executivo do CCM refletiu sobre a teologia e a 

espiritualidade da missão conforme o documento elaborado pelo conselho 

Missionário Nacional (Comina) sobre a cooperação missionária. "O Concílio 

Vaticano II afirma que a missão não é uma atividade de propaganda da Igreja, mas 

é uma essência que tem origem no 'amor fontal' do Pai, um amor que sai de si por 

sua própria natureza", explicou padre Estêvão. 

 

O secretário da Pontifícia União Missionária, padre Jaime C. Patias, por sua vez, 

mostrou como funcionam os organismos de cooperação missionária na Igreja com 

destaque para os Conselhos Missionários de Seminaristas (Comises). Os 

formadores apontaram caminhos para inserir o Comise no projeto pedagógico de 

formação em vista de uma maior sensibilidade missionária. Nesse sentido, as 
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experiências de missão durante as férias dos seminaristas foram apontadas como 

iniciativas importantes no processo formativo. 

 

O 2° Congresso Missionário Nacional de Seminaristas será de 9 a 12 de julho, em 

Belo Horizonte (MG). 

 LOCAL E DATA: BRASÍLIA, DE 18 A 22 DE MAIO DE 2015 

 LISTA DE PARTICIPANTES 

Nº: NOME: ID RELIGIOSA: CONGREGAÇÃO / ENTIDADE: CIDADE: 

1 Aurielio Gomes Martins Presbítero Diocese de Bacabal São Luis 

2 Edvaldo Monteiro da Silva Presbítero Diocese de Itapipoca Maracanaú 

3 Eleutério Orsolin Presbítero Diocese de Santa Cruz do Sul Santa Cruz do Sul 

4 Giuseppe Luigi Spiga Presbítero Diocese de Viana Matinha 

5 Hélio Rafael Benedetti Presbítero Prelazia de Tefé Japurá 

6 João Bosco Costa Lima Presbitero Arquidiocese do Olinda e Recife Recife 

7 José Maria Vieira Novaes Presbítero Arquidiocese de Juiz de Fora Juiz de Fora 

8 Sérgio da Silva Ramos Presbítero Diocese de Nazaré Nazaré da Mata 

9 Sílvio Guterres Dutra Presbítero Arquidiocese de Porto Alegre Viamão 

10 Vandanam Raju Koppula Presbítero PIME São Paulo 

11 Vilauba Alves da Fonseca Presbítero Diocese de Camaçari Camaçari 

 

 OBJETIVO GERAL 

 Refletir sobre a formação missionária dos presbíteros à luz da missão e das 

diretrizes da Igreja, em preparação ao 2º Congresso Missionário Nacional de 

Seminaristas. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Redescobrir o ministério sacerdotal à luz da teologia e espiritualidade 

missionária; 

 Discutir o modelo de formação à luz das urgências da missão universal e das 

diretrizes da Igreja no Brasil; 

 Fortalecer a consciência missionária dos participantes e orientá-los a uma 

prática de formação pastoral-missionária com horizonte universal; 
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 Aprender a formar discípulos numa espiritualidade da ação missionária (cf. 

DAp 284) assimilando atitudes do Cristo, Bom Pastor, no seguimento de sua 

missão (cf. PDV 12). 

 

 PÚBLICO 

Reitores, membros de Equipes de Formação e professores de seminários. 

 

 

 

 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Segunda, 18 de maio, às 18h00: acolhida e abertura. 

 Terça, 19 de maio: TEOLOGIA E ESPIRITUALIDADE DA MISSÃO: QUAL MISSÃO? 

Pe. Estêvão Raschietti, SX, Secretário Executivo do CCM.  

 Quarta, 20 de maio: FORMAÇÃO E MISSÃO: QUAL FORMAÇÃO? – Dom Giovanni 

Crippa, IMC, Bispo de Estância, SE. 

 Quinta, 21 de maio: ORGANIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO DOS COMISES E 

ORGANISMOS MISSIONÁRIOS: QUAL METODOLOGIA? - Pe. Jaime Carlos Patias, 

IMC, Secretário nacional da Pontifícia União Missionária. 

 Sexta, 22 de maio, até 12h00: SÍNTE, ENCAMINHAMENTOS E AVALIAÇÃO – Pe. 

Estêvão Raschietti, SX, e Pe. Jaime Carlos Patias, IMC. 

 

METODOLOGIA 

Duas sessões de manhã com exposições e debates. Duas sessões à tarde com 

oficinas, grupo de estudo, experiências missionárias, partilha e síntese. 
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“Consolidar a missão como verdadeiro eixo da 

espiritualidade e atuação dos novos presbíteros". 

Esta é uma das indicações do Encontro sobre 

Formação Missionária nos Seminários, que 

acontece no Centro Cultural Missionário (CCM), 

em Brasília (DF), desde o dia 28 e que seguirá até 

o dia 2 de outubro. 

O evento, que aborda o tema "A formação missionária do presbítero diocesano", é 

promovido pelo CCM em parceria com as Comissões Episcopais para a Ação 

Missionária, para Amazônia e para os Ministérios Ordenados. 

 

 

 

O objetivo do encontro é subsidiar os responsáveis pela formação presbiteral das 

Igrejas locais com elementos que os ajudem a consolidar e colocar em prática 

algumas orientações quanto à capacitação missionária dos presbíteros 

diocesanos, de acordo com as Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja 

no Brasil (DGAE) e os documentos sobre a formação presbiteral. 

 

A partir da primeira urgência das DGAE 2015-2019, "Igreja em estado 

permanente de missão", e da da troca de experiências, serão traçadas linhas de 

ação a fim de orientar a formação missionária dos presbíteros diocesanos. 

 

Segundo o bispo auxiliar de São Luís (MA) e presidente da Comissão Episcopal 

para a Ação Missionária da CNBB, dom Esmeraldo Barreto de Farias, "a Igreja no 

Brasil reafirma seu compromisso de colocar em prática as indicações do 

documento de Aparecida e tornar realidade no processo formativo o princípio 

enunciado pelo papa Francisco, que ‘a ação missionária é o paradigma de toda 

 

ENCONTRO SOBRE 

FORMAÇÃO 

MISSIONÁRIA NOS 
SEMINÁRIOS 
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obra da Igreja'", disse ao recordar a exortação apostólica do papa, Evangelli 

Gaudium. 

 

Os 25 participantes do encontro partilharam as experiências missionárias dos 

seminaristas dentro e fora das dioceses. De acordo com o assessor da Comissão 

para a Ação Missionária, padre Sidnei Dornelas, que coordenou o momento, "a 

grande riqueza dessas experiências permitiu que fosse avaliado o seu impacto e 

significado no caminho pedagógico trilhado pelos seminaristas". O sacerdote 

ainda ressalta que o testemunho dos seminaristas ajudou a ver como as 

experiências compartilhadas podem ser um diferencial no "amadurecimento da 

vocação do futuro presbítero". 

 

Ao tomar como ponto de partida as ideias e desafios apresentados pelos 

participantes durante a troca de experiências, dom Esmeraldo Barreto de Farias 

falou sobre o desenvolvimento do perfil de uma formação "verdadeiramente 

missionária" dos novos padres. Nesta quarta-feira (30), o bispo apresentou a 

preocupação com a inserção dos futuros padres na "linha da missão" dentro da 

caminhada de cada igreja particular. Para isso, foi proposto um processo 

pedagógico humano e intelectual "que integre a prática missionária e uma 

espiritualidade que configure missionários presbíteros para uma ‘Igreja em Saída', 

como desejada pelo Papa Francisco". 

 

 LOCAL E DATA: BRASÍLIA, DE 28 DE SETEMBRO A 02 DE 

OUTUBRO DE 2015 

 LISTA DE PARTICIPANTES 

Nº: NOME: ID RELIGIOSA: CONGREGAÇÃO / ENTIDADE: CIDADE: 

1 Adriano Sousa Santos Presbítero Congregação da Missão Belém 

2 Alaelson Sousa de Lima Presbítero Diocese de Santarém Santarém 

3 Antonio do Carmo Cardoso Presbítero Diocese de Ponta de Pedras Ananindeua 

4 Antonio Luis Farias de Oliveira Presbítero Inst. Na. Sra. Mãe da Providência Marituba 

5 Antonio Ribeiro Neto Presbítero Prelazia de Marajó Marituba 

6 Fernando Junio Pinto da Silva Leigo Arquidiocese de Porto Velho Porto Velho 

7 Fernando P. de Almeida M. dos Santos Leigo Arquidiocese de Mariana Mariana 

8 Filip Jacques Cromheecke Presbítero Diocese de Porto Velho Porto Velho 

9 Francisco Messias Lima de Sousa Presbítero Diocese de Abaetetuba Belém 

10 Gabriel dos Santos Filho Presbítero Diocese de Porto Velho Porto Velho 
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11 Giuseppe Luigi Spiga Presbítero Diocese de Viana São Luis 

12 Hélio Rafael Benedetti Presbítero Prelazia de Tefé Tefé 

13 Jesus Bento Fioresi Presbítero Diocese de Colatina  Serra 

14 Joaquim Gonçalves de Morais Presbítero Diocese São Luis de Montes Belos Aparecida de Goiânia 

15 José Albuquerque de Araujo Presbítero Arquidiocese de Manaus Manaus 

16 José Eduardo Aparecido Silva Leigo Diocese de Guaxupé Pouso Alegre 

17 Luiz da Paixão Rodrigues Presbítero Arquidiocese de Mariana Barbacena 

18 Marciney de Oliveira Marques Presbítero Diocese de Parintins Maués 

19 Pedro Paulo Neves da Silva Presbítero Arquidiocese de Niterói Niterói 

20 Raimundo Feitosa Dos Santos Presbítero Diocese de Crateús Ipueiras 

21 Raimundo Nonato Rodrigues Martins Presbítero Diocese de Cametá Ananindeua 

22 Rogerio Duarte Irmão Presbítero Diocese de Santo André Santo André 

23 Rubinei Valente Coelho Presbítero Diocese de Santarém Santarém 

24 Tiago Avila Camargo Leigo Arquidiocese de Porto Alegre Viamão 

25 Vanderlei Izaumi da Silva Presbítero Arquidiocese de Uberaba Uberaba 

 

 OBJETIVO GERAL 

 Subsidiar os responsáveis pela formação presbiteral das Igrejas Locais com 

elementos que os ajudem a consolidar e colocar em prática algumas 

orientações quanto à formação missionária dos presbíteros diocesanos, 

conforme as DGAE e os documentos sobre a formação presbiteral no Brasil, em 

busca da comunhão com a “Igreja em estado permanente de missão”. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Partilhar experiências de formação missionária de futuros presbíteros 

(experiências missionárias; COMISEs; FORMISEs; Congresso de Seminaristas, 

entre outros); 

 Refletir sobre o lugar das experiências missionárias no processo formativo dos 

presbíteros diocesanos, e fomentar a consciência missionária nos Institutos 

teológicos, Escolas de formadores, e outras, considerando as diretrizes para a 

formação presbiteral; 

 Acolhendo o específico de cada região do País, traçar algumas linhas de ação 

a fim de orientar a formação missionária dos presbíteros diocesanos. 
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 PÚBLICO 

Responsáveis pela formação presbiteral nos Regionais da CNBB (formadores, 

responsáveis por Institutos teológicos, de Escolas de formadores, e outros); 

coordenadores diocesanos de pastoral; representantes dos COMISEs; 

 

 

 

 

 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Segunda, 28 de setembro, às 19h00: acolhida e abertura. 

 Terça, 29 de setembro: CAMINHADA DE INSERÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS 

SEMINARISTAS NA MISSÃO– Pe. Sidnei Marco Dornelas, CS (coord.); 

 Quarta, 30 de setembro: O PRESBÍTERO MISSIONÁRIO DIOCESANO: 

ESPIRITUALIDADE MISSIONÁRIA E HORIZONTE DE AÇÃO EVANGELIZADORA – 

Dom Esmeraldo Barreto Farias, Presidente da Comissão Ação Missionária (CNBB); 

 Quinta, 01 de outubro: A CONTRIBUIÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS MISSIONÁRIAS NO 

PROCESSO PEDAGÓGICO– Pe. Gabriel dos Santos Filho, Arquidiocese de Porto 

Velho (RO); 

 Sexta, 02 de outubro, até 12h00: CONCLUSÃO, ENCAMINHAMENTOS, 

AVALIAÇÃO. 

 

 METODOLOGIA 

Duas sessões de manhã de exposições e debates. Duas à tarde de oficinas, grupo 

de estudo, experiências missionárias, amarração e sínteses. 
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"Panoramas e perspectivas da Missão hoje no 

Brasil". Este é o tema da 6º Encontro Nacional da 

Missão Continental promovido pelo Centro 

Cultural Missionário de Brasília (CCM) e a 

Comissão Episcopal para a Ação Missionária, 

Cooperação Intereclesial e Missão Continental da 

CNBB. 

 

O encontro que aconteceu ao longo da semana, de 30 de novembro a 04 de 

dezembro, visa criar um espaço de troca de experiências e partilha dos desafios e 

avanços da ação missionária da Igreja no Brasil. O evento reúne cerca de 30 

representantes de diversas entidades e expressões das atividades missionárias 

existentes no Brasil. 

 

 

 

No contexto das celebrações dos 50 anos da promulgação do Decreto Ad Gentes 

e do Concílio Ecumênico Vaticano II, este encontro proporciona uma reflexão 

sobre o significado e a importância da dimensão missionária. Cria também, uma 

interação entre os participantes sobre os caminhos comuns entre a Missão 

Continental, as iniciativas de animação dos organismos missionários e os projetos 

do ad gentes. 

 

O assessor da Comissão para a Ação Missionária e coordenador do encontro, 

padre Sidnei Marco Dornelas, mediou a apresentação de um painel, representando 

as diversas expressões missionárias com a distribuição em quatro grupos de 

atividades: Formação e Assessoria; Cooperação Missionária; Missões Populares e 

Animação Missionária. 

 

 

5ª SEMANA DE 

MISSÃO 

CONTINENTAL 
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Segundo padre Sidnei, todas as atividades se relacionam entre si. "Construir 

juntos esse grande painel, na partilha de projetos de sucesso em nossas dioceses, 

mostra que nós estamos respondendo ao apelo urgente de uma Igreja em saída." 

 

Uma das experiências partilhadas foi a do padre José Nilton Matias da diocese de 

Salgueiro (PE), representante da Regional Nordeste 2 da CNBB, sobre o Projeto de 

Evangelização das Santas Missões Populares. O projeto teve início na paróquia 

Catedral Santo Antônio e logo se expandiu para toda a diocese com uma média de 

1.500 missionários permanentes em missão. A equipe passa por uma formação 

bíblica, doutrinal, espiritual e mensalmente se reúne para evangelizar um setor da 

paróquia. As principais tarefas são as visitas missionárias às famílias, formação de 

leigos e a experiência de mobilização pastoral. 

 

O padre destaca a importância do investimento nas obras missionárias. "Um bom 

projeto de evangelização necessita do envolvimento da diocese, com investimento 

material, de recursos de trabalho, transporte para a zona rural e cidades vizinhas. 

Todos os instrumentos de divulgação e marketing, como a Cartilha Missionária 

que produzimos. Um bom investimento é sinal de que a paróquia acredita na 

formação e nos resultados". E o resultado, disse padre Nilton, "são pessoas 

retornando à Igreja, famílias visitadas e evangelizadas. Isso não tem dinheiro que 

pague a alegria das pessoas envolvidas nesse projeto." 

 

O curso proporciona diversos momentos de interação e experiência no campo das 

missões, a contar pela representante da diocese de Barra, oeste da Bahia, Mônica 

Maria Mugler e responsável pela Formação de Escolas Missionárias no Brasil. 

 

As Escolas de Formação Pastoral e Missionária capacita lideranças leigas. A 

primeira escola foi criada em Juazeiro no ano de 1989, depois se expandiu para a 

Paraíba, Bahia, Piauí, Alagoas e ano que vem, deve chegar ao Mato Grosso. 

 

Para Mônica, os perfis ideais são de pessoas criativas e ousadas. "A capacidade de 

ter iniciativa é muito importante. Muitos respondem ao chamado, mais poucas 

vezes propõe. Nós precisamos de uma Igreja propositiva no mundo de hoje." 

 

Outra questão levantada foi a necessidade da Igreja reconhecer o ministério do 

missionário leigo. "Assim como temos ministros extraordinários, diáconos e 

presbíteros, devemos ter o missionário leigo com todo seu perfil de cristão 

inserido no mundo." 
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Ao apontar caminhos para as ações missionárias presentes e futuras, dom 

Esmeraldo Barreto de Farias, bispo auxiliar em São Luís (MA) e presidente da 

Comissão para a Ação Missionária e Cooperação Intereclesial da CNBB, destacou: 

 

Maior consciência missionária entre os cristãos leigos e leigas que atestam ser 

missionários. O que antes era somente para padres e religiosos, hoje nasce da 

vocação de sentir o chamado para ser um missionário em seu local de trabalho, 

na família e na comunidade; 

Formação de futuros presbíteros: a experiência em várias dioceses regionais tem 

ajudado muito a fazer com que o seminarista que se prepara para ser um 

missionário presbítero, vivencie o sentido da missão. Trata-se de viver a graça de 

Deus como alguém que vai ser ordenado, receber o sacramento para ser e estar a 

serviço da missão; 

A organização dos conselhos missionários possibilita um acompanhamento mais 

eficaz e assistencial nas diversas necessidades das missões. Em muitas dioceses e 

regionais já existem o Conselho Missionário Regional (Comire), os Conselhos 

Missionários Diocesanos (Comidis), os Conselhos Missionários Paroquiais 

(Comipas) e o Conselho Missionário de Seminaristas (Comise). 

Refletir sobre as realidades das missões e seu fortalecimento são entendidos 

também como um gesto concreto de solidariedade. "A missão envolve toda a vida 

da pessoa. O beneficiado não é somente quem recebe ajuda, mas quem vai lá. 

Seja nas periferias, nos lixões, na cidade. O missionário hoje pode dizer que já 

sabe onde está o rosto concreto do Cristo abandonado, do Cristo que sofre", 

ressalta dom Esmeraldo. 

 

 LOCAL E DATA: BRASÍLIA, DE 30 DE NOVEMBRO A 04 DE 

DEZEMBRO DE 2015 

 LISTA DE PARTICIPANTES 

Nº: NOME: ID RELIGIOSA: CONGREGAÇÃO / ENTIDADE: CIDADE: 

1 Adela Niyimbona Religiosa Irmãs Operárias da Santa Casa de Nazaré Serrinha 

2 Adilson Zílio Presbítero Regional Sul III Caxias do Sul 

3 Alberto Cardoso Sampaio Presbítero Diocese de Jequié   

4 André Pereira Presbítero Prelazia de São Félix do Araguaia Ribeirão Cascalheira 

5 Anna Peroni Religiosa Irmãs Ursulinas do S. Coração de Maria Volta Redonda 

6 Carlos Alberto Pereira Presbítero Congregação Santíssimo Redentor Araraquara 

7 Carlos Palacios Moral Presbítero Instituto Espanhol de Missões Estrangeiras  Carnaíba do Sertão 

8 César Henrique de Campos Leigo Centro Missionário São Paulo   

9 Daniel Curnis Presbítero PIME - COMIRE Norte 2 Belém 
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10 Diana Maria Moreira da Silva Leiga Diocese de Óbidos Óbidos 

11 Dulcinéia dos Santos Rodrigues Religiosa Assoc. F. Filhas da Divina Providência Alto da Boa Vista 

12 Esmeraldo Barreto de Farias Presbítero Diocese de São Luis do Maranhão São Luis 

13 Herivelto Jeder Pereira Presbítero Congregação Santíssimo Redentor São João da Boa Vista 

14 José Afonso Guimarães Presbítero Diocese de Paracatu João Pinheiro 

15 José Nilton Pereira Matias Presbítero Diocese de Salgueiro Salgueiro 

16 Leonardo Loures Valle Presbítero Diocese de Óbidos Óbidos 

17 Lucas Emanuel Almeida Presbítero Congregação do Santíssimo Redentor Tietê 

18 Maria Beatriz Fairbanks de Sá Leiga Obra dos Cenáculos Missionários São Paulo 

19 Maria das Neves Macena Religiosa Diocese de Guarabira Guarabira 

20 Marta Beatriz C. dos Santos Religiosa Missionárias de Maria Xaveriana Abaetetuba 

21 Melany Grace Doloriel Illana Religiosa S. Carlos Borromeu - Scalabrinianas Brasília 

22 Monica Maria Muggler Leiga Diocese de Barra Barra 

23 Nilce Maria Dalponte Religiosa Missionárias de Na. Sra. Da Consolata Brasília 

24 Oneide Ferri Religiosa Missionárias Servas do Espírito Santo Jaru 

25 Paulo Suess Presbítero   São Paulo 

26 Sidnei Marco Dornelas Presbítero Scalabriniano - Assessor CNBB Brasília 

27 Tomás João Sanhá Presbítero Congregação do Espírito Santo São Paulo 

 

 OBJETIVO GERAL 

 Criar um espaço de intercâmbio entre as entidades missionárias no sentido de 

partilhar e aprofundar os passos dados, desafios e avanços na vivência da 

missão e das iniciativas missionárias, em vista de vislumbrar caminhos 

comuns, sinais de esperança e encaminhamentos futuros. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Partilhar experiências e trajetórias das várias entidades presentes; 

 Compreender mais profundamente as relações entre as estruturas de pastoral 

e as iniciativas missionárias da Igreja hoje no Brasil; 

 Refletir sobre a atualidade do Decreto Ad Gentes e sua importância para a 

continuidade entre a Missão Permanente e a Missão Além Fronteiras; 

 Celebrarmos os 50 anos do Ad Gentes e sua fecundidade para a Igreja no 

Brasil. 

 PÚBLICO 

Representantes de Centros e Escolas Missionárias, entidades de missiólogos, 

associações missionárias, projetos de cooperação missionária, missões populares 

e missão permanente, conselhos missionários (COMIREs, COMIDIs...); 
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 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Segunda, 30 de novembro, às 19h00: acolhida e abertura. 

 Terça, 01 de dezembro: PAINEL SOBRE AS ATIVIDADES DE ORGANISMOS E 

ASSOCIAÇÕES DE ANIMAÇÃO MISSIONÁRIA – Pe. Sidnei Marco Dornelas, CS, 

assessor da Comissão Episcopal para Ação Missionária e Cooperação 

Intereclesial. 

 Quarta, 02 de dezembro: PROPOSTAS PASTORAIS E INICIATIVAS MISSIONÁRIAS 

ASSUMIDAS PELA IGREJA NO BRASIL, SEGUNDO ALGUNS DOCUMENTOS 

RECENTES. O desafio dos próximos passos – Pe. Paulo Suess, doutor em 

Teologia, professor na Pós-graduação do Instituto São Paulo de Estudos 

Superiores (Itesp); 

 Quinta, 03 de dezembro: A MISSÃO NO VATICANO II E A ATUALIDADE DO 

DECRETO AD GENTES – Prof. Mémore Restori, mestre em Teologia com 

concentração em Missiologia, autor do livro “A Missão no Vaticano II”, Paulus, 

2015. 

 Sexta, 04 de dezembro, até 12h00: CONCLUSÃO, ENCAMINHAMENTOS, 

AVALIAÇÃO. 

 

 METODOLOGIA 

Duas sessões de manhã de exposições e debates. Duas à tarde de oficinas, grupo 

de estudo, experiências missionárias, amarração e sínteses. 
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"Desejo que todo mundo seja idoso para chegar 

ao ponto em que estou chegando". Essas palavras 

de um religioso nonagenário serviram de base 

para uma pesquisa sobre envelhecimento na Vida 

Religiosa Consagrada, realizada pelo mestre em 

gerontologia, Eder D'Artagnan Ferreira Guimarães. 

Ele é um dos assessores da 3ª Semana de 

Formação sobre "Missão, Vida Religiosa e 

envelhecimento humano", que acontece ao longo desta semana, dias 09 a 13 de 

março, no Centro Cultural Missionário (CCM), em Brasília (DF). 

 

Participam do encontro 48 religiosas e religiosos, vindos de onze estados do país. 

Com a ajuda de assessores, o grupo reflete sobre o sentido e o fundamento da 

vocação à Vida Consagrada frente à elevação da longevidade, fenômeno mundial 

que, hoje, não tem paralelo na história. 

 

 

 

O aumento da população idosa, ou seja, aquelas pessoas com 60 anos ou mais, é 

acompanhado em contrapartida pela queda no número de jovens com menos de 

15 anos. Por isso, estima-se que até 2050, as pessoas idosas representem 21% da 

população mundial, o que excederá a população jovem pela primeira vez na 

história da humanidade, segundo dados da Organização das Nações Unidas 

(ONU). 

 

O secretário executivo do CCM, padre Estêvão Raschietti, explica que as 

congregações religiosas e missionárias não estão alheias a este fenômeno e por 

isso, "elas têm o desafio de re-significar esta realidade em sua missão, pois 

convivem hoje com o aumento significativo de idosos, em razão das alternativas 

 

SEMANA F.M.  

RELIGIOSOS(AS) 

SOBRE MISSÃO 

ENVELHEC. HUMANO 
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biomédicas de proteção à saúde e à diminuição das vocações jovens nas 

congregações". 

 

Nesse sentido, "a formação traz com urgência uma reflexão sobre os caminhos da 

missão hoje diante do envelhecimento humano. É preciso planejar ações que 

introduzam a preparação de recursos humanos para as instituições religiosas, 

com vistas à educação e ao atendimento do envelhecimento e da velhice, a fim de 

garantir cidadania, saúde, inserção social, maturidade espiritual, sentido 

missionário e proteção", complementa padre Estêvão. 

 

Objetivo desta 3ª Semana é considerar os aspectos teóricos e práticos do cuidado 

com os idosos e idosas, tendo em vista a capacitação e a qualificação dos 

cuidadores. Entre os assessores convidados estão especialistas nas diversas áreas, 

docentes em universidades e dos cursos missionários do CCM. 

 

A professora Dra. Marilene Rodrigues Portella abriu a programação com uma 

abordagem sobre tópicos especiais de geriatria, propondo um estudo dos 

fenômenos biológicos envolvidos no processo de envelhecimento. Na sequência a 

Dra. Silvana Momm Crucius aprofundou os aspectos preventivos, clínicos, 

terapêuticos e sociais das patologias do envelhecimento. No terceiro dia, o 

missiólogo Mémore Restori aborda o tema da arte de cuidar, espiritualidade e 

missão nas congregações religiosas, diante do envelhecer. Concluindo a semana, 

a professora Irmã Nilva Rosin refletirá sobre os desafios e perspectivas que exige 

o cuidado com os idosos e idosas, apresentando algumas pistas de ação. 

 

Para a Irmã Isaura Gonçalves, da Providência de GAP, de São Paulo, o curso está 

sendo muito prática e proveitosa. "Vai nos ajudar muito para a nossa própria vida 

e para ajudar-nos uns aos outros a termos uma melhor qualidade de vida. Pena 

que o tempo é pouco para tanto conteúdo", lamenta. Segundo ela, a Vida 

Religiosa não está preparada para encarar este desafio. "Nós que cuidamos dos 

idosos já somos pessoas idosas. Por exemplo, eu já vivi numa comunidade com 

duas irmãs de 85 anos, uma outra com quase 80 e eu era a mais nova com 77 

anos", acrescenta. 

 

Por sua vez, o irmão marista Romero Rodrigues Ferreira, de Brasília, endossa essa 

opinião ao afirmar que a Vida Religiosa precisa se preparar melhor para viver o 

processo de envelhecimento. "É preciso mudar um pouco a nossa cultura e 

valorizar a pessoa idosa como detentora de conhecimento e sabedoria, capaz 

ainda de produzir, de sonhar e de contribuir com a missão de uma instituição", 

declara. 
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A formação está voltada principalmente para o preparo de pessoas que atuam no 

atendimento do envelhecimento e da velhice. Os organizadores esperam 

contribuir para garantir cidadania, saúde, inserção social, maturidade espiritual e 

sentido missionário na missão de cuidar e ser cuidado. 

 

 LOCAL E DATA: BRASÍLIA, 9 A 13 DE MARÇO DE 2015 

 LISTA DE PARTICIPANTES 

Nº: NOME: 

ID 

RELIGIOSA: CONGREGAÇÃO / ENTIDADE: CIDADE: 

1 Addolorata Scorpioni Religiosa Missionárias da Imaculada Manaus 

2 Ambrosina dos Santos Faria Religiosa Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus Águas da Prata 

3 Ana Piedade Coutinho Religiosa Filhas da Caridade de S. Vicente de Paulo Brasília 

4 Analita Albani Religiosa Irmãs Oblatas do Santíssimo Redentor Salvador 

5 Antônia Perpétua Borges Religiosa Filhas da Caridade de S. Vicente de Paulo Brasília 

6 Antônio José de Holanda Religioso Irmãos Maristas Recife 

7 Aurora Barbosa de Araújo Religiosa Filhas da Caridade de S. Vicente de Paulo Brasília 

8 Benedicta Dias Pereira Religiosa Irmãs da Providência de Gap Itajubá 

9 Davina Rodrigues da Silva Religiosa Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus Marília 

10 Dilia Cambruzzi Religiosa Irmãs de São José de Chambery Caxias do Sul 

11 Djanyra de Souza Lopes Religiosa Salesianas de Dom Bosco Rio de Janeiro 

12 Elisete Ferreira dos Santos Religiosa Congregação Na. Sra. Dos Humildes Salvador 

13 Elvira Geralda dos Santos Religiosa Filhas da Caridade de S. Vicente de Paulo Belo Horizonte 

14 Esmelinda Braga Religiosa Congregação de São João Batista Belo Horizonte 

15 Fátima Aparecida Vieira Santos Religiosa Irmãs Ministras dos Enfermos de São Camilo Montenegro 

16 Glória Dal Pozzo Religiosa Missionárias de S. Carlos Borromeu Goiânia 

17 Ilda de Oliveira Religiosa Filhas da Caridade de S. Vicente de Paulo Brasília 

18 Ireni Noemia Klein Religiosa Imaculado Coração de Maria Gravataí 

19 Isaura Gonçalves Religiosa Irmãs da Providência de Gap   

20 Jair de Sousa Ferreira Religioso Irmãos Maristas Uberaba 

21 Josefina Platero Frutos Religiosa Oblatas do Santíssimo Sacramento Rio de Janeiro 

22 Julieta Scolari Sperandei Religiosa Imaculado Coração de Maria Gravataí 

23 Luzia Pereira Leite Religiosa Irmãs da Providência de Gap Itajubá 

24 Magna Aparecida Ferreira Religiosa Filhas da Caridade de S. Vicente de Paulo Brasília 

25 Maria Aparecida Ferreira Religiosa Franciscanas Missionárias de Maria São Paulo 

26 Maria Aparecida Gonzaga Religiosa Irmãs da Providência de Gap Itajubá 

27 Maria Clélia Alves Religiosa Missionárias de S. Carlos Borromeu Aparecida 

28 Maria da Conceição Oliveira Religiosa Franciscanas Missionárias de Maria Manaus 
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29 Maria de Lourdes Barreto Religiosa FMA / Salesiana Cuiabá 

30 Maria do Carmo de Almeida Barros Religiosa Missionárias de Jesus Crucificado Fortaleza 

31 Maria Francisca Ramos Religiosa Clarissas Franciscanas Missionárias do SS.SS. Belo Horizonte 

32 Maria Imaculada da Silva Religiosa Missionárias de Na. Sra. Das Dores Belo Horizonte 

33 Maria José da Silva Religiosa Filhas da Caridade de S. Vicente de Paulo Belo Horizonte 

34 Maria Lucia de Oliveira Religiosa Irmãs de São José de Chambery Caxias do Sul 

35 Marilda Ferreira Religiosa Dominicanas da Beata Imelda Santa C. R.Pardo 

36 Marilu Vieira Lima Religiosa FMA / Salesiana Cuiabá 

37 Nair Socorro Varela de Souza Religiosa Franciscanas Missionárias de Maria Taubaté 

38 Natalina Partelli Religiosa Salesianas de Dom Bosco Niterói 

39 Norma Lúcia Batistão Religiosa Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus São Paulo 

40 Norma Terezinha da Silva Religiosa Filhas da Caridade de S. Vicente de Paulo Belo Horizonte 

41 Orminda Carvalho de Araújo Religiosa Filhas da Caridade de S. Vicente de Paulo Brasília 

42 Romero Rodrigues Ferreira Religioso Irmãos Maristas Brasília 

43 Terezinha Fontana de Araújo Religiosa Irmãs do Divino Salvador - Salvatorianas Santa B. d'Oeste 

44 Terezinha Maria Longo Religiosa Irmãs da Divina Providência Porto Alegre 

45 Terezinha Menegassi Religiosa Irmãs da Divina Providência Lajeado 

46 Terezinha Rosa de Jesus Religiosa Irmãs do Divino Salvador - Salvatorianas São J. da Barra 

47 Veronica Ultchak Religiosa Missionárias da Imaculada Manaus 

48 Zelia Maria Moritz Religiosa Irmãs da Providência de Gap São Paulo 

 

 OBJETIVO GERAL 

 Preparar recursos humanos para instituições religiosas com vistas à educação 

e ao atendimento do envelhecimento e da velhice, a fim de garantir cidadania, 

saúde, inserção social, maturidade espiritual, sentido missionário e cuidado 

aos idosos/as religiosos/as. 
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Abordar os fundamentos teóricos que procuram explicar o envelhecimento dos 

seres humanos, envelhecimento normal e a condição de fragilidade, os mitos e 

os desafios associados ao Envelhecimento Humano. 

 Compreender os aspectos gerais da clínica das patologias e demências, 

aspectos preventivos, clínicos, terapêuticos e sociais das patologias/demências 

que surgem com o processo de Envelhecimento Humano. 

 Aprofundar o impacto e significado do Envelhecimento Humano para a vida, 

organização institucional, espiritualidade e missão das congregações 

religiosas;  

 Desenvolver uma reflexão com vistas a preparar recursos humanos em 

condições de mediar a ampliação da vida, gestão e melhoria da qualidade de 

vida dos idosos/as religiosos/as; 

 

 PÚBLICO 

Padres, irmãs e irmãos, administradores de casas de religiosos/as idosos/as, 

representantes de instituições e organizações missionárias, pessoas ligadas ao 

cuidado de idosos. 

 

 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Segunda, 9 de março, às 18h00: acolhida e celebração de abertura. 

 Terça, 10 de março: TÓPICOS ESPECIAIS DE GERIATRIA: CONCEITOS, MITOS E 

DESAFIOS ASSOCIADOS AO ENVELHECIMENTO HUMANO – Marilene Rodrigues 

Portella, enfermeira com mestrado e doutorado na área. Professora do PPG EH 

da UPF. 

 Quarta, 11 de março: ASPECTOS PREVENTIVOS, CLÍNICOS, TERAPÊUTICOS E 

SOCIAIS DAS PATOLOGIAS DO PROCESSO DE ENVELHECIMENTO – Silvana 

Momm Crucius, médica, especialista em residência médica, mestre em 

Medicina e Ciências da Saúde. 

 Quinta, 12 de março: ARTE DE CUIDAR, ESPIRITUALIDADE E MISSÃO DIANTE DO 

ENVELHECER – Mémore Restori, mestre em Teologia com especialização em 

Missiologia. 

 Sexta, 13 de março, até 12h00: DESAFIOS E PERSPECTIVAS – Ir.ª Nilva Rosin, ISJ, 

mestra em filosofia e professora no IFIBE. 
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 METODOLOGIA 

Três sessões de manhã de exposições pelos assessores. À tarde, debates, 

oficinas, grupos de estudo e sínteses. À noite, partilhas de experiências entre os 

convidados. 
 
 
 
 

 

Oferecer um tempo de estudo, atualização, 

capacitação e renovação espiritual aos 

missionários e missionárias, animadores e 

agentes de pastoral, ministros ordenados, 

religiosos, religiosas, leigos e leigas, é o objetivo 

do 2º Curso de Espiritualidade Missionária. 

Promovida pelo Centro Cultural Missionário 

(CCM), em Brasília (DF), a iniciativa, que acontece desde o dia 30 de agosto, conta 

com a participação de 40 pessoas de todo Brasil. Até o dia de encerramento, 5 de 

setembro, os participantes refletem sobre os impulsos e os apelos missionários 

do Concílio Vaticano II para uma renovação espiritual da Igreja, celebrando os 50 

anos da conclusão do evento no qual a Igreja redefiniu radicalmente seu 

compromisso essencial e profético diante do mundo de hoje. 

 

 

 

O conteúdo do Curso acena a cinco grandes temáticas da missiologia pós-

vaticano II, que tem como ponto de partida e inspiração o legado conciliar, e 

como ponto de chegada seus desdobramentos numa espiritualidade renovada. 

Trata-se do fundamento teológico trinitário da missão, na noção da missio Dei; 

da dimensão testemunhal e discipular de uma Igreja que "deve seguir o mesmo 

 

 

CURSO DE 

ESPIRITUALIDADE 

MISSIONÁRIA 
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caminho de Cristo: o caminho da pobreza, da obediência, do serviço" (AG 5); da 

dimensão querigmática do anúncio explicito do Evangelho como partilha de uma 

alegria (cf. EG 14); da dimensão dialógica e ao mesmo tempo profética deste 

mesmo anúncio; enfim, da dimensão universal e escatológica da missão por parte 

de um Deus que quer fazer do mundo uma só família (cf. GS 24). 

 

O curso é administrado pela direção da casa e conta com assessores e assessoras 

do CCM, das Pontifícias Obras Missionárias (POM) e da Conferência dos Religiosos 

do Brasil (CRB Nacional). O conteúdo é exclusivo, elaborado a partir do 

conhecimento teológico e prático adquirido durante o acompanhamento das 

diversas propostas de formação missionária realizadas pelo CCM. 

 

A temática é desenvolvida alternando momentos de oração, meditação e 

celebração com explanações, debates, oficinas, partilhas e plenários, a formação 

é oferecida numa base essencialmente bíblica, com atenção à palavra da vida, à 

palavra da Igreja, à palavra dos missionários e à palavra de sabedoria dos povos 

em diversos continentes. Além disso, a vida dos santos, santas e mártires 

missionários recebe um enfoque especial. 

 

As exposições dos temas acontecem na parte da manhã sendo as tardes ocupadas 

com oração missionária, meditação orientada, deserto, partilha da vida e 

celebração eucarística. À noite são exibidos filmes sobre testemunho de vida 

missionária. O curso visa também incentivar a procura por uma vida no Espírito 

recriando relações fraternas, valorizando as diferenças, descobrindo espaços de 

partilha de fé e de crescimento humano. 

 

"Hoje não é possível viver uma vida cristã espiritualmente autêntica sem 

confrontarmos com a intensidade das perguntas e a profundidade das respostas 

formuladas pelo Vaticano II ainda não bem assimiladas pelo corpo eclesial", 

explica padre Estêvão Raschietti, sx, secretário Executivo do CCM. 

 

A segunda edição do Curso de Espiritualidade Missionária viu também a 

participação significativa de jovens ligados à Juventude Missionária. Um deles, 

Daniel Bittencourt Padre, de Vitória da Conquista (BA), comenta que, "esse curso 

proporciona um momento incrível de renovação e revigoramento para a missão, 

pois fazer a missão não é algo de espetacular, mas é viver com simplicidade o 

Evangelho". O que chamou mais atenção dele é "que a missão não é nossa, é de 

Deus, esse Deus que se comunica na imersão na cultura e na espiritualidade do 

outro". 
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Por sua vez, Maria Josiane da Costa, da Juventude Missionária do Rio Grande do 

Norte, diz que o curso "abre os horizontes para quem, como eu, tem uma vivência 

de Igreja e que está tentando trilhar um caminho de engajamento na missão ad 

gentes; diante das colocações dos assessores fico me questionando e me 

interpelando: onde é o meu lugar, onde Deus está me chamando?" 

 

O terceiro dia de encontro teve como tema: "A missão como humilde ousadia: a 

dimensão querigmática da missão na experiência espiritual da inculturação". Pe. 

Moussa Serge Hyacinthe Traore, da congregação dos Missionários da África, 

conduziu as reflexões e as meditações. O que é mais importante para ele "é entrar 

na cultura e na vida do povo com toda a delicadeza, sem machucar ninguém, 

respeitando os processos, e também com a nossa fraqueza e a nossa 

vulnerabilidade: é dentro da comunidade que nós evangelizamos e nos deixamos 

evangelizar". 

 

O CCM já prepara uma terceira edição do mesmo curso a ser realizada de 4 a 9 de 

setembro de 2016. 

 

 

 LOCAL E DATA: BRASÍLIA, 30 DE AGOSTO A 5 DE SETEMBRO DE 

2015 

 

 LISTA DE PARTICIPANTES 

Nº: NOME: ID RELIGIOSA: CONGREGAÇÃO / ENTIDADE: CIDADE: 

1 Alcindo Barbosa Leigo Diocese de Barra do Garça - COMIDI General Carneiro 

2 Aldenora Pereira da Silva Leiga Arquidiocese da Paraíba João Pessoa 

3 Ana Maria Ferreira de Barros Leiga Diocese de São Miguel Paulista São Paulo 

4 Ana Soares Pinto Religiosa Irmãs Missionárias de Cristo Goiânia 

5 Andréa de Brito Silva Leiga Diocese de Campina Grande Campina Grande 

6 Antônio Carlos Thomas dos Santos Leigo Diocese de Santa Cruz do Sul Santa Cruz do Sul 

7 Daniel Bittencourt Padre Leigo Arquidiocese de Vitória da Conquista Vitória da Conquista 

8 Denise Vitor Balbino Religiosa Clarissas F. Missionárias do SS.SS. Belo Horizonte 

9 Eduarda Perini da Silva Leiga CNBB Sul 3 - Juventude Missionária Ibiraiaras 

10 Elisabetta Pompei Religiosa Missionárias Combonianas do Brasil Vitória 

11 Eva Bauer Scheffer Religiosa Irmãs de Santa Catarina Petrópolis 

12 Francesca Artini Religiosa Missionárias Combonianas do Brasil São Mateus 

13 Geralda Xavier Portugal Religiosa Clarissas F. Missionárias do SS.SS. Belo Horizonte 
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14 Henrique Lopes Leigo CNBB Sul 3 Gravataí 

15 Hozana Macedo Costa Religiosa Pequenas Missionárias de M. Imaculada São José  Campos 

16 Isabel Gomes Aguiar Religiosa Instituto Jesus Maria José Poços de Caldas 

17 Janete Monteiro Gois Leiga Diocese de Manaus - COMIDI Manaus 

18 José Aguinaldo Querobino Presbítero Ordem dos Frades Menores Betim 

19 José Edson Moreira Presbítero Arquidiocese da Paraíba João Pessoa 

20 Jurani Pinto Silva dos Santos Sales Leiga Arquidiocese de Salvador Salvador 

21 Katia Virginia de Oliveira Maracajá Leiga Diocese de Campina Grande Campina Grande 

22 Lucas Ferro Brito Leigo POM Arapiraca 

23 Luisa Manuel Religiosa Missionária Comboniana Humaitã 

24 Luzia Fernandes Amado Religiosa Irmãs da Divina Providência Curitiba 

25 Maria Augusta da Silva Religiosa Franciscanas de Na. Sra. Dos Anjos São Luís 

26 Maria das Mercês Santos Silva Religiosa Irmãs da Providência Campina Grande 

27 Maria do S. Bertulino de Medeiros Leiga Diocese de Campina Grande Campina Grande 

28 Maria Doris Valencia Montoya Religiosa Missionárias da Consolata São Paulo 

29 Maria Lourdes Kaufmann Religiosa Irmãs da Divina Providência Santa Clara do Sul 

30 Maria Nair da Silva Religiosa Pequenas Missionárias de M. Imaculada São José  Campos 

31 Maria Risonete Araujo Leão Leiga Diocese de Campina Grande Campina Grande 

32 Matias Soares Presbítero Arquidiocese de Natal São José de Mipibu 

33 Rosana Alves Rodrigues Leiga Arquidiocese de SP São Paulo 

34 Ruth Leitão Machado Religiosa Irmãs de Santa Catarina Petrolina 

35 Solivan Altoé Leigo Juventude Missionária São Mateus 

36 Theres Maria Weiss Religiosa Irmãs Missionárias de Cristo Vila Velha 

37 Valdevan Correia de Barros Frei Frades Menores Conventuais Santo André 

38 Valdimilson da Silva Santos Leigo Diocese de Manaus - COMIDI Manaus 

39 Valmir Miranda Presbítero Diocese de Camaçari Camaçari 
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 OBJETO 

O Curso de Espiritualidade Missionária é uma iniciativa promovida pelo Centro 

Cultural Missionário (CCM) que visa oferecer um tempo de estudo, de atualização, 

de capacitação e de renovação espiritual a missionários e missionárias, 

animadores missionários e agentes de pastoral, ministros ordenados, religiosos, 

religiosas, leigos e leigas. 

 

 OBJETIVOS 

1. Objetivo Geral 

 Introduzir a um caminho temático sobre os pontos cardeais de uma 

espiritualidade missionária resgatando as heranças e os horizontes do Concílio 

Ecumênico Vaticano II, por meio de momentos de oração, meditação, encontro, 

estudo, partilha, avaliação e celebração eucarística. 

 

2. Objetivos específicos 

 Aprofundar as motivações pessoais, as dimensões do encontro com Cristo, a 

visão dos desafios missionários, os fundamentos bíblicos, teológicos, 

espirituais e a própria compreensão da missão a partir das perspectivas 

conciliares; 

 Fornecer aos participantes referenciais essenciais para uma nova leitura do 

compromisso missionário à luz dos documentos do Vaticano II; 

 Avivar, através do estudo, da reflexão e do debate, momentos de 

discernimento participativo, de revigoramento espiritual e de atualização 

sobre os caminhos missionários da Igreja hoje; 

 Incentivar a procura por uma Vida no Espírito, recriando relações fraternas, 

valorizando as diferenças, descobrindo espaços de partilha de fé, de missão e 

de crescimento humano. 

 

 PUBLICO E VAGA DISPONÍVEIS 

O Centro Cultural Missionário pode hospedar até 45 pessoas. O curso é indicado 

para missionários e missionárias que trabalham no Brasil ou no exterior que 

buscam um tempo de reflexão, de atualização e de renovação espiritual, como 

também para religiosos e religiosas, presbíteros e diáconos, leigos e leigas que 

desejam fazer uma nova leitura de sua consagração e de seu ministério a partir de 
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uma ótica missionária, para dar um novo significado ao seguimento de Jesus e à 

presença testemunhal no mundo de hoje. A inscrição é feita pelo site: 

www.ccm.org.br.  

 

 JUSTIFICATIVA 

Ao celebrarmos os 50 anos da conclusão do Concílio Ecumênico Vaticano II, 

queremos resgatar as heranças e as perspectivas deste evento central para a vida 

da Igreja, tentando traduzi-las em impulsos vitais para uma espiritualidade 

missionária hoje. O Concílio foi o evento-chave no qual a Igreja redefiniu 

radicalmente seu compromisso essencial e profético diante do mundo de hoje, 

inaugurando uma época de transição de uma cristandade fechada e 

autocomplacente para uma igreja mundial e missionária. Os processos de 

recepção de mudanças paradigmáticas sempre foram demorados e complicados. 

Contudo, hoje não é possível viver uma vida cristã espiritualmente autêntica sem 

confrontarmos com a intensidade das perguntas e a profundidade das respostas 

formuladas pelo Vaticano II ainda não bem assimiladas pelo corpo eclesial. Diante 

dos novos sinais dos tempos se faz necessária hoje uma nova recepção. Os 

cenários da atualidade nos provocam repensar a missão para que seja sustentada 

por uma apropriada reflexão teológica, uma conversão interior da Igreja, uma 

clareza de horizontes e uma ousada ação profética. O Concílio foi um ponto de 

chegada, mas também representa um ponto de partida: é preciso situar-se no novo 

contexto, acolher os novos desafios, os valores da modernidade tardia e originar-

se continuamente como Igreja, segundo o legado do próprio Vaticano II. 

 

 PERCURSO TEMÁTICO 

O conteúdo do Curso acena a cinco grandes temáticas da missiologia pós-

vaticano II, que tem como ponto de partida e inspiração o legado conciliar, e 

como ponto de chegada seus desdobramentos numa espiritualidade renovada. 

Trata-se do fundamento teológico trinitário da missão, na noção da missio Dei 

[1]; da dimensão testemunhal e discipular de uma Igreja que “deve seguir o 

mesmo caminho de Cristo: o caminho da pobreza, da obediência, do serviço” (AG 

5) [2]; da dimensão querigmática do anúncio explicito do Evangelho como partilha 

de uma alegria (cf. EG 14) [3]; da dimensão dialógica e ao mesmo tempo profética 

deste mesmo anúncio [4]; enfim, da dimensão universal e escatológica da missão 

por parte de um Deus que quer fazer do mundo uma só família (GS 24) [5]. 

As temáticas foram formuladas segundo expressões que fizeram 
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 QUALIFICAÇÃO DOS ASSESSORES 

Todos os assessores e as assessoras fazem parte das equipes coordenadoras do 

Centro Cultural Missionário (CCM), das Pontifícias Obras Missionárias (POM) e da 

Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB Nacional). O conteúdo do curso é 

exclusivo, elaborado a partir do conhecimento teológico e prático adquirido no 

acompanhamento das diversas propostas de formação missionária lançadas e 

realizadas pelo CCM. 

 

 

 

 METODOLOGIA 

O curso será realizado alternando momentos de oração, meditação e celebração 

com explanações, debates, oficinas, partilhas e plenários. Poderão ser utilizados 

recursos de vídeos, slides, projeção de pontos chaves. Além de uma formação 

missiológica com base essencialmente bíblica, se dará atenção à palavra da vida, à 

palavra da Igreja, à palavra dos missionários e à palavra das sabedorias dos povos 

dos diversos continentes. Também se dará enfoque à vida dos santos, das santas e 

dos mártires missionários. 

 

 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Domingo, 30 de agosto, às 18h00: acolhida e celebração de abertura. 

 Segunda, 31 de agosto: MISSÃO COMO DISCIPULADO MISSIONÁRIO. A 

dimensão testemunhal da missão no caminho das bem-aventuranças e no 

envio às nações – Ir. Tea Frigerio, MMX, pós-graduada em Assessoria Bíblica 

pela EST – CEBI, membro da equipe de Formação do CEBI.;  
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 Terça, 1 de setembro: MISSÃO COMO AÇÃO DE DEUS E COOPERAÇÃO DA 

IGREJA. A dimensão teológica da missão e seus desdobramentos na 

espiritualidade cristã – Pe. Estêvão Raschietti, SX, mestre em missiologia e 

Secretário Executivo do CCM; 

 Quarta, 2 de setembro: MISSÃO COMO HUMILDE OUSADIA. A dimensão 

querigmática da missão na experiência espiritual da inculturação – Pe. Moussa 

Serge Hyacinthe Traore, MAFR, mestre em Estudos de Religiões e Culturas, 

especialista em Islã e contextos africanos. 

 Quinta, 3 de setembro: MISSÃO COMO DIÁLOGO PROFÉTICO. A dimensão 

dialógica da missão no encontro com os pobres e com os outros – Pe. Joachim 

Andrade, SVD, doutor em Ciência da Religião, especialistas em religiões e 

contextos asiáticos. 

 Sexta, 4 de setembro: MISSÃO COMO UNIVERSALIDADE CONTEXTUAL. A 

dimensão universal da missão na experiência espiritual ad gentes e ad extra – 

Pe. Jaime Carlos Patias, IMC, Secretário Nacional da Pontifícia União 

Missionária;  

 Sábado, 5 de setembro, até 12h00: CONCLUSÃO E AVALIAÇÃO. Quatro pontos 

cardeais para uma espiritualidade missionária. 

 

 METODOLOGIA 

O curso foi realizado alternando momentos de oração, meditação e celebração 

com explanações, debates, oficinas, partilhas e plenários. Poderão ser utilizados 

recursos de vídeos, slides, projeção de pontos chaves. Além de uma formação 

missiológica com base essencialmente bíblica, se dará atenção à palavra da vida, 

à palavra da Igreja, à palavra dos missionários e à palavra das sabedorias dos 

povos dos diversos continentes. Também se dará enfoque à vida dos santos, das 

santas e dos mártires missionários. 

 

 

 

Educadores leigos e religiosos estão reunidos em 

Brasília, no Centro Cultural Missionário (CCM), na 

2ª Semana de Formação Missionária para 

Educadores, que ocorre de 27 a 31 de julho. São 

24 representantes de escolas de orientação 

católica e do Pontifício Instituto das Missões 

Exteriores (PIME), além de agentes de pastoral, 

enviados de 10 estados do Brasil. 

 

 

SEMANA 

MISSIONÁRIA PARA 

EDUCADORES 
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A semana de formação é promovida pela secretaria nacional da Infância e 

Adolescência Missionária (IAM), pelo CCM e pela Província Marista Centro-Norte. 

O principal propósito, segundo o secretário nacional, padre André Luiz de 

Negreiros é o de criar unidade. "Chegamos a 14 congregações religiosas, com 

experiência da Infância Missionária em suas escolas e agora, o desafio é manter a 

metodologia do carisma". 

 

Trabalhar a dimensão missionária, estimular o protagonismo da criança, buscar 

caminhos para educar em meio às diferenças, trabalhando à mundialidade e à 

interculturalidade, estão entre os objetivos. 

Na escola Marista de Vila velha (ES) são mantidos nove grupos de Infância 

Missionária, que se reúnem toda semana, no ambiente escolar e têm a adesão das 

famílias. A professora Márcia Bernardo Lobo, orientadora educacional há mais de 

30 anos na Rede Marista de Educação, acompanha esses grupos, que são 

apoiados pela ação pastoral na escola. Márcia, uma das assessoras do curso, 

chamou atenção para a formação integral da criança. 

 

 

 

"Temos aqui uma diversidade grande de pessoas que estão em paróquias, escolas 

e outras instituições. Além, das dinâmicas e oficinas, trabalhamos algumas 

questões para refletir a postura do educador/evangelizador, tendo como enfoque 

principal a formação integral do jovem e da criança. Buscamos enfatizar a 

formação espiritual, emocional, social, além da formação acadêmica. Tivemos 

vários momentos de estudo sobre o protagonismo infantil, revendo quais espaços 

estamos dando aos alunos para a escuta, para formar uma postura crítica, um ser 

mais questionador, um ser mais atuante", pontua Márcia. 
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Como trabalhar com grupos de IAM em meio à diversidade religiosa presente no 

ambiente escolar? De acordo com a professora Márcia, embora a frequência aos 

grupos de IAM seja facultativa, assim como no ensino religioso, no atual contexto 

são as famílias que têm recorrido à escola, em busca de apoio para formação 

moral e ética dos filhos. 

 

"Nós educadores temos estratégicas e dinâmicas que ajudam a criança a absorver 

esses valores. Eu vejo cada vez mais esta cumplicidade entre 

educador/evangelizador, família e escola, visando o desenvolvimento da criança, 

com formação para a cidadania, com valores e princípios bem estruturados, tudo 

isso associado os projetos pedagógicos. É possível conciliar sim, a IAM na escola, 

na medida em que se coloca para a família, o que a criança recebe. A família traz 

a criança e participa. Mas depende muito da equipe, por isso, é importante formar 

as pessoas que estão trabalhando diretamente com as crianças''. 

 

Nos grupos de IAM, as crianças cultivam valores fundamentais da dignidade 

humana e da convivência fraterna, como gestos de partilha, de amizade, a 

dimensão da coletividade e do grupo, o protagonismo da criança e o despertar 

para as diferentes realidades e diferenças. 

 

A 2ª Semana de Formação Missionária para Educadores, apresenta outros temas 

fundamentais para os educadores de escolas católicas, como "Educação à 

mundialidade e à interculturalidade", com o teólogo Mémore Restori e a "Teologia 

missionária da criança. A criança como sujeito de encontro com Deus e de 

evangelização", com a professora Karen Wondraceque. 

 

O evento encerra no dia 31, às 12 horas, abordando "Os elementos para um 

planejamento das atividades da IAM nas escolas", com participação das Pontifícias 

Obras Missionárias (POM) e da província Marista Brasil Centro-Norte. 

 

 LOCAL E DATA: BRASÍLIA, 27  A 31 DE JULHO DE 2015 

 LISTA DE PARTICIPANTES 

Nº: NOME: ID RELIGIOSA: CONGREGAÇÃO / ENTIDADE: CIDADE: 

1 Adriano Miguel Silva Leigo Carmelitas da Divina Providência Viçosa 

2 Angelo Marcio de Oliveira Reis Leigo Colégio Na. Sra. Do Carmo Juiz de Fora 

3 Antonia Pereira Oliveira Resende Religiosa Irmãzinhas da Imaculada Conceição Sapucaia do Sul 

4 Carlos Roberto Lopes Campos Leigo Carmelitas da Divina Providência Viçosa 
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5 Clarice Julieta Bisol Religiosa Franciscanas M. de Maria Auxiliadora Marau 

6 Euslene Aparecida Chaves de Oliveira Religiosa Missionárias de Na. Sra. Das Dores Itabira 

7 Evair Fabiano de Alcantara Leigo Colégio Santa Ângela Resende 

8 Fernanda Lúcia de Sousa Religiosa Instituto Josefino Ibiapina 

9 Janaína Felix Ribeiro Religiosa Missionárias de Na. Sra. Das Dores Belo Horizonte 

10 Jane Pereira de Siqueira Campos Leiga Carmelitas da Divina Providência Juiz de Fora 

11 Janete da Costa Pedro N. da Luz Leiga Pontifício Instituto das Missões - PIME São Paulo 

12 Laiane Chagas de Oliveira Leiga Colégio Marista Brasília 

13 Luzia Katia da Silva Religiosa Franciscanas Filhas da D. Providência Alto Boa Vista 

14 Magna de Almeida Coelho Leiga Paróquia Na. Sra. Do Rosário Quatis 

15 Marcelo de Sousa Costa Leigo Instituto Marista Brasília 

16 Maria Margarida Farias da Cunha Leiga Colégio Marista de Brasília Brasília 

17 Miriangela Leka Paim Leiga Pontifício Instituto das Missões - PIME São Paulo 

18 Patricia Carnicelli Spadaccini Leiga Pontifício Instituto das Missões - PIME São Paulo 

19 Raimunda Barbosa Alves Religiosa Franciscanas dos S. C. de Jesus e Maria Santarém 

20 Rosemeri Duarte da Silva Leiga Missionárias de Jesus Crucificado Luziânia 

21 Sandra Paula Bonine Leiga Diocese de Itabira - Cel Fabriciano Coronel Fabriciano 

22 Simone Pegoraro Leiga CNBB Sul 3 Farroupilha 

23 Terezinha Dias da Costa Religiosa Irmãs do Sagrado Coração de Maria Londrina 

 

 OBJETIVO GERAL 

 Aprofundar os conteúdos temáticos da Infância e Adolescência Missionária 

(IAM) nas escolas, a partir da experiência que já existem nas escolas católicas. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Aprofundar sobre a espiritualidade e protagonismo missionário das crianças 

na ambiência educativa. 

 Aprofundar sobre a figura da criança, sua importância e seu papel no seu 

desenvolvimento e amadurecimento na fé em meio a interculturalidade; 

 Trocar experiências entre educadores que já trabalham com a IAM; 

 Trabalhar a dimensão missionária e o protagonismo da criança nas escolas. 

 

 PÚBLICO 

Educadores, Assessores e Coordenadores da IAM, em especial aqueles que estão 

realizando o projeto da IAM na ambiência educativa. 
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 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Segunda, 27 de julho, às 19h00: acolhida e abertura. 

 Terça, 28 de julho: PSICOPEDAGOGIA DA CRIANÇA. A ação educacional e a 

formação integral da pessoa – Prof. Professora Marcinha – Colégio Marista de 

Vila Velha - ES 

 Quarta, 29 de julho: EDUCAÇÃO À MUNDIALIDADE E À INTERCULTURA-LIDADE 

NAS ESCOLAS. Caminhos de formação ao encontro, ao reconhecimento e à 

convivência com os outros – Prof. Mémore Restori, mestre em Teologia com 

especialização em Missiologia. 

 Quinta, 30 de julho: TEOLOGIA MISSIONÁRIA DA CRIANÇA. A criança como 

sujeito de encontro com Deus e de evangelização – Prof. Karen Ellen 

Wondraceque, e Gilson Prudêncio Júnior. 

 Sexta, 31 de julho, até 12h00: ELEMENTOS PARA UM PLANEJAMENTO DAS 

ATIVIDADES DA IAM NAS ESCOLAS – Pontifícias Obras Missionárias e Província 

Marista Brasil Centro-Norte. 

 

 METODOLOGIA 

A Semana de Formação Missionária será animada por sessões de exposições, 

debates, oficinas, painéis, celebrações e trocas de experiências. 
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- IV - 

OUTROS CURSOS REALIZADOS NO 

CCM 
 

 

Durante o ano de 2015, o Centro Cultural Missionário, recebeu cursos ministrados por 

outras entidades (parceiras).  

 

 

 

 

 

 

 

De 13 a 26 de janeiro de 2014, o Centro 

Nacional de Fé e Política (CEFEP) realizou no 

Centro Cultural Missionário, em Brasília, um 

curso   de 15 dias – 1ª. etapa presencial da sua 

5ª. turma, em parceria com a PUC-Rio, que acompanha a parte de educação a distância. 

Participam do curso 44 alunos/as de todas as regiões do Brasil. Como abertura,  tivemos 

uma celebração eucarística sobre o Batismo de Jesus, quando foi apresentada aos 

cursistas uma mensagem do Presidente da Comissão para o Laicato da CNBB, Dom 

Severino Clasen. 

Após uma avaliação dos trabalhos do ano de 2012, tivemos no primeiro dia, uma tarde 

de espiritualidade. 

 

 JUSTIFICATIVA 

O Brasil vive um momento de transformações aceleradas. Os cristãos são 

chamados a exercer sua missão de protagonistas nesse mundo complexo da 

globalização excludente. 

 

 OBJETIVO GERAL 

Formar cristãos, leigos e leigas, para a missão política, favorecendo-lhes a 

aquisição de competência e habilitação para agir no complexo campo da Política, 

 

CNBB 

 

CURSO DE FÉ E POLÍTICA 
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participando da construção de uma sociedade justa e solidária, à luz do Ensino 

Social da Igreja e das Diretrizes da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil. 

 

 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Contribuir com a formação de lideranças cristãs para as funções públicas, eletivas 

ou não, no campo da Política e das organizações comunitárias; 

Aprimorar a prática política dos cristãos no exercício da cidadania e do bem 

comum; 

Investir na formação do sujeito evangelizador para torná-lo apto a influenciar na 

construção de uma nova cultura política. 

 

 DESTINATÁRIOS 

Lideranças das nossas comunidades, pastorais sociais, movimentos e organismos 

eclesiais; 

Pessoas com responsabilidades em organizações e movimentos sociais; 

Pessoas que já assumem ou pretendem assumir cargos em instâncias partidárias. 

 

 CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO 

Identidade cristã de vivência e participação; 
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Disponibilidade de tempo: compromisso de participar das etapas previstas e 

realizar todos os trabalhos solicitados; 

Conclusão do ensino médio (exceções serão analisadas); 

Militância política: sindical, popular, partidária, conselhos municipais paritários e 

outras áreas; 

Compromisso de ser um agente multiplicador através da entidade que o 

apresentou para o curso. 

 

 METODOLOGIA 

O processo metodológico contempla:  

1. A formação política dos cristãos nas múltiplas dimensões, relacionadas 

entre si - ética, espiritual e intelectual, respeitando o pluralismo político, a 

partir da opção pelos pobres, em comunhão com as Diretrizes da Igreja no 

Brasil; 

2. O participante do cursista como sujeito do processo de formação e da 

construção do saber em todos os níveis. Neste sentido, o CEFEP privilegiará 

a construção coletiva, articulando as diferentes ciências e saberes com a 

prática dos participantes. 

3. A leitura da realidade sócio-histórica dos cursistas, contribuindo com a 

construção de uma espiritualidade na ação; 

4. A busca de uma pedagogia libertadora: através de técnicas e instrumentos 

vivenciados na educação popular e nos grupos da Igreja. 
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O PROFOLIDER é um programa da CRB 

Nacional que se destina á formação de 

NOVAS LIDERANÇAS e às LIDERANÇAS 

DA VRC. Aprofunda temas específicos 

desenvolvidos em espaço comunitário 

de troca de experiência, vivência 

humana e espiritual, em vista de uma 

maior integração da pessoa 

consagrada e suas relações com a 

Instituição, com a realidade e sua 

espiritualidade-missão. 

 

 

 

 

 DATA: Brasília, de 19 de abril a 3 de maio de 2015 

 OBJETIVO GERAL DO PROFOLIDER  

Contribuir para uma nova geração de VRC alicerçada no seguimento e discipulado 

de Jesus, capaz de assumir os riscos da mudança, os desafios dos tempos atuais; 

ressignificar o carisma fundante; gerar formas de lideranças inovadora e 

visibilizar, nas relações, os valores evangélicos. 

 

O curso é ministrado em 4 dimensões: a Pessoa e a Instituição; a Realidade; 

Teologia da Vida Consagrada; Espiritualidade e Missão. 

 

 

CRB NACIONAL 
 

PROFOLIDER XI 

 

EDIÇÃO ESPECIAL 
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A Espiritualidade será o eixo transversal a partir da chave de leitura nas 

dimensões antropológica, psicológica, bíblica e teológica. 

 

 O PROGRAMA DESTINA-SE A PESSOAS 

 De lideranças de Institutos Religiosos com boa capacidade de reflexão sobre o 

momento atual da vida consagrada: Coordenadores/as de comunidade; 

Conselhos Provinciais; Provinciais e gerais; Formadores/as; 

 Com boa capacidade de reflexão sobre o momento atual da vida consagrada; 

 Aberta à construção de um “novo modelo” de vida consagrada; 

 Comprometidas com a mudança pessoal e institucional; 

 Interessadas em qualificar a presença da Vida Consagrada na Igreja e na 

sociedade como promotora da vida; 

 Disposta a uma experiência integradora da afetividade- espiritualidade-

missão; 

 Promotoras de uma cidadania inclusiva; 

 Capazes de mudanças de mentalidade na perspectiva da colegialidade, 

vencendo o individualismo e centralismo. 

 

 CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO 

 

 Irmãs e Irmãos com idade entre 30 e 60 anos, votos perpétuos e segundo grau 

completo; 

 Liberados/ as em tempo integral para o curso; 

 Maturidade humana, psicológica, espiritual e vocacional, com abertura para 

deixar-se confrontar e confrontar-se consigo mesmo; 

 Capazes de assumir liderança em projetos novos (alternativos, parcerias); 

 Capacidade de diálogo e posicionamento frente ao diferente e ao mundo 

plural. 

 

 LISTA DE PARTICIPANTES 

 

Nº NOME CONGREGAÇÃO / ENTIDADE: Cidade Instituição: 

1 Adriana de Souza Viana  Associação São Vicente de Paulo Belo Horizoante 

2 Ana Célia Ricardo  ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS MISSIONÁRIAS CAPUCHINHAS FORTALEZA 

3 Ana Fusinato  Província São Francisco de Assis Curitiba 

4 Ana Maria de Carvalho  INSTITUTO DAS CLARISSAS FRANCISCANAS BELO HORIZONTE 
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5 Anair Voltolini   Irmãs Missionárias da Consolata São Paulo 

6 Ângela Maria Barbosa da Silva  Instiruto R. das Servas de Maria Reparadoras no ACRE Rio Branco 

7 Aparecida Mesquita de Oliveira   Servas de Maria Reparadoras Tijuca 

8 Celuta da Cunha Teles   Inspetoria Madre Mazzarello Aparecida de Goiânia 

9 Elisete Ferreira dos Santos  Congregação de Nossa Senhora do Humildes Salvador 

10 Elizabeth Pastl Montarroyos Inspetoria Maria Auxiliadora Recife 

11 Elzi Bittencourt  Associação das Irmãs do Divino Salvador Lages 

12 Erinita Therezinha Perius  Província Santa Catarina Sul-Brasileira Novo Hamburgo 

13 Geruza Rodrigues de Souza   Congregação Filhas de Nossa Senhora de Fátima Santana 

14 Inga Bernardete Neumann  Franciscanas da Penitência e Caridade Cristã Porto Alegre 

15 Ivone Terezinha Sutil de Oliveira   Irmãs Franciscanas do Apostolado Paroquial Lages 

16 Jacinta Schneider   Irmãs de Santa Catarina VM Novo Hamburgo 

17 Jorge Gaio Associação de Educação e Cultura – ABEC Fazenda Rio Grande 

18 Lina Freire de Carvalho  Congregação das Religiosas da Sagrada Face Fortaleza 

19 Márcia Helena Silva Cruz   Filhas da Caridade de S. Vicente de Paulo BELO HORIZONTE 

20 Maria Aparecida Meireles Cardiais  Associação das Irmãs Missionárias do Espírito Santo Pirituba  - Vila Mangalot 

21 Maria Catarina Cadó   Instiruto Religioso das Filhas do Amor Divino Santa Maria 

22 Maria Célia Costa Sá  Associação São Vicente de Paulo BELO HORIZONTE 

23 Maria das Dores F. dos Santos  Congregação das Filhas da Caridade Canossianas Araras 

24 Maria de Fátima Sena da Silva MISSIONÁRIAS DE SANTA TERESINHA BRAGANÇA 

25 Maria Izabel Küster de Liz  Irmãs Franciscanas do Apostolado Paroquial Lages 

26 Maria José de Sousa Brito  ASSOC. DAS IRMÃS DOMINICANAS DE S. JOSÉ DE ILANZ ITAPETININGA 

27 Maria Sousa de Oliveira  CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE SANTA TERESA DE JESUS Crato 

28 Maria Terezinha de Oliveira PROVÍNCIA DIVINA SABEDORIA Ponta Grossa 

29 Marina de Paiva   Filhas de Santa Tereza de Jesus Crato 

30 Marleni Inês Martini   Irmãs Franciscanas da Penitência e Caridade Cristã Porto Alegre 

31 Neuza Maria de Freitas  Escola Nossa Senhora Auxiliadora - ENSA PONTE NOVA 

32 Neuza Maria Giordani  AFISMAP Porto Alegre 

33 Pierina Bernardi  SOCIEDADE EDUCAÇÃO E CARIDADE SEC Gravatai 

34 Rosimeire Gaspar Serra   Inst. das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada SAO JOSE DOS CAMPOS 

35 Sandra Maciel Notolini   Inst. das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada SAO JOSE DOS CAMPOS 

36 Terezinha Alves Cardoso  PROVINCIA MADRE REGINA Petrópolis 

37 Walmi Teresinha Lauermann  Instituto das Irmãs Franciscanas de Cristo rei Rio Grande da Serra 

38 Zenaide Teodoro da Silva  Associação Claretiana de Ed. e Assistência Guarulhos 

 

 

 

O PROFOLIDER é um programa da CRB 

Nacional que se destina á formação de 

NOVAS LIDERANÇAS e às LIDERANÇAS DA 

VRC. Aprofunda temas específicos 

desenvolvidos em espaço comunitário de 

troca de experiência, vivência humana e 

espiritual, em vista de uma maior 

integração da pessoa consagrada e suas 

relações com a Instituição, com a realidade e sua espiritualidade-missão. 

 

 

CRB NACIONAL 

 

PROFOLIDER XIII 
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O curso é ministrado em 4 dimensões: a Pessoa e a Instituição; a Realidade; 

Teologia da Vida Consagrada; Espiritualidade e Missão. 

 

 

 

 DATA: Brasília, de 1 de maio a 1 de julho de 2015 

 I - A PESSOA E A INSTITUIÇÃO 

Objetivo:  

Ressignificar a relação Pessoa-Instituição, com atenção especial à identidade, aos 

valores inegociáveis, liderança, leveza no exercício da autoridade e do poder na 

relação com a Instituição. 

 

Conteúdo:  

 Relações Interpessoais e Liderança VRC (administrar conflitos, perdas, tensões, 

trabalhar em equipe, mística da escuta, do acolhimento de membros feridos). 

Viver bem e envelhecer bem.  

 Leveza Pessoal e Institucional. 

 

 

 II - A REALIDADE 

Objetivo:  

Cultivar a consciência crítica e o discernimento evangélico na formação de 

lideranças da Vida Consagrada capacitando-as a posicionar-se com firmeza 

diante dos conflitos, desafios e outras situações que surgem na vida cotidiana. 
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Conteúdo: 

 Reflexão crítica sobre a realidade atual  

 Contemplação sapiencial da realidade  

 Interculturalidade/Mudanças culturais e subjetividade.  

 A Liderança e a Gestão na VRC (Oficinas e laboratório: poder-serviço, 

autoridade, capacidade de negociar, trabalhar em equipe; mística da escuta; 

gestão colegiada; rotatividade-descentralização). 

 

 III - VIDA RELIGIOSA CONSAGRADA 

 

Objetivo: 

Oportunizar uma reflexão que ajude a resgatar o núcleo identitário da Vida 

Religiosa Apostólica e sua vocação profética na Igreja e no mundo em constante 

mudança. 

 

Conteúdo: 

 Antropologia Cristã e Cristologia, com enfoque para o discipulado  

 Teologia e Identidade da Vida Religiosa Apostólica.  

 Ética e Vida Religiosa Consagrada.  

 Eclesiologia e Vida Religiosa Consagrada. 

 

 IV - ESPIRITUALIDADE E MISSÃO 

 

Objetivo:  

Incentivar a vivência de uma espiritualidade evangélica e ecológica que nos 

apaixone pela pessoa de Jesus e seu Reino, alimente a partilha de vida, a 

pertença, a profecia, o anúncio missionário e o comprometimento com os 

empobrecidos, o ‘‘não lugar''. 

 

Conteúdo: 

 Carisma, Mística e Profecia (ícones Bíblicos e Eclesiais de Liderança).  

 Fundamento bíblico-teológico da Missão a serviço do Reino, Aliança.  

 Integração da Criação, Justiça e Paz.  

 Redes Sociais: ferramenta da missão x isolamento social.  

 Dimensão Celebrativa.  

 Acompanhamento Espiritual semanal.  

 Retiro final. 
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 O PROGRAMA DESTINA-SE A PESSOAS: 

 De lideranças de Institutos Religiosos com boa capacidade de reflexão sobre o 

momento atual da vida consagrada: Coordenadores/as de comunidade; 

Conselhos Provinciais; Provinciais e gerais; Formadores/as; 

 Com boa capacidade de reflexão sobre o momento atual da vida consagrada; 

 Aberta à construção de um “novo modelo” de vida consagrada; 

 Comprometidas com a mudança pessoal e institucional; 

 Interessadas em qualificar a presença da Vida Consagrada na Igreja e na 

sociedade como promotora da vida; 

 Disposta a uma experiência integradora da afetividade- espiritualidade-

missão; 

 Promotoras de uma cidadania inclusiva; 

 Capazes de mudanças de mentalidade na perspectiva da colegialidade, 

vencendo o individualismo e centralismo. 

 

 CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO: 

 

 Irmãs e Irmãos com idade entre 30 e 60 anos, votos perpétuos e segundo grau 

completo; 

 Liberados/ as em tempo integral para o curso; 

 Maturidade humana, psicológica, espiritual e vocacional, com abertura para 

deixar-se confrontar e confrontar-se consigo mesmo; 

 Capazes de assumir liderança em projetos novos (alternativos, parcerias); 

 Capacidade de diálogo e posicionamento frente ao diferente e ao mundo 

plural. 

 

 LISTA DE PARTICIPANTES 

Nº NOME CONGREGAÇÃO / ENTIDADE: Cidade Instituição: 

1 Ágata Biesdorf ACSC Colégio Nossa Senhora do Perpétuo Socorro São Gabriel 

2 Deuzelina Francisco Linhares ASSOCIAÇÃO R. E BENEFICENTRE JESUS MARIA JOSÉ Cpe: Taguatinga 

3 Edna Carvalho ASSOCIAÇÃO DE INSTRUÇÃO POPULAR E BENEFICENCIA São Paulo 

4 Eliana Aparecida dos Santos Associação das Irmãs de São José Caxias do Sul 

5 Eugênia Krinski Congregação Filhas do Sagrado Coração de Jesus Porto Alegre 

6 Gleicilene Magno Rocha Congregação do Preciosíssimo Sangue Belém 

7 Ivonete Ribeiro do Amaral  Instituto das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada SAO JOSE DOS CAMPOS 

8 Josenilde Francisca dos Santos ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS DE SANTA MARIA ESTÂNCIA 

9 Lisete Schneider Província Santa Catarina Sul-Brasileira Novo Hamburgo 

10 Lucia Helena de Oliveira Instituição Pia sociedade São Caetano Volta Redonda 
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11 Luiza Moreira de Jesus INSPETORIA MADRE MAZZARELLO BELO HORIZONTE 

12 Luzia Dinalda da Silva  Congregação da Apresentação de Maria Anápolis 

13 Maria Aila Honório de Abreu ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS MISSIONÁRIAS CAPUCHINHAS FORTALEZA 

14 Maria Alexsandra da Silva  Missão das Irmãs de São José Teresina 

15 Maria da Cruz Gomes Ribeiro Instituto Lourdinas do Nordeste Monteiro 

16 Maria de Fátima de J. G. da Silva SOCIEDADE FEMININA DE INSTRUÇÃO E CARIDADE Campinas 

17 Maria de Lourdes Carvalho Congregação das I. Franciscanas M. de Nossa Senhora Itabaiana 

18 Maria Helena Lima Barbosa  Congregação do Preciosíssimo Sangue   

19 Maria Rita de C. Oliveira do Amaral AIMCA - Associação das Irmãs Missionárias Capuchinhas Fortaleza 

20 Marilene Gritens Sociedade Civil Irmãs F. da Santíssima Trindade Curitiba 

21 Marilsa das Graças de Jesus ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO DE BELO HORIZONTE Belo Horizonte 

22 Marisa Scheid Província São Francisco de Assis Curitiba 

23 Marizete Marques da Silva MISSIONÁRIAS DE SANTA TERESINHA BRAGANÇA 

24 Marta Oliveira da Silva IRMÃS DA PROVIDENCIA DE GAP-PROVINCIA LESTE ITAJUBÁ 

25 Mauraluce Barbosa Ribeiro INSPETORIA LAURA VICUÑA Petrópolis 

26 Nilza Girardi Vieira Sociedade Educação e Caridade Santos 

27 Renata Mara de Souza  Instituto das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada SAO JOSE DOS CAMPOS 

28 Sandra Pedrinha  Instituto das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada SAO JOSE DOS CAMPOS 

29 Silvia Fonseca Pinto INSPETORIA MADRE MAZZARELLO BELO HORIZONTE 

30 Solange de Siqueira Souza  Instituto das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada SAO JOSE DOS CAMPOS 

31 Vanda Balthazar dos Santos SOCIEDADE FEMININA DE INSTRUÇÃO E CARIDADE Campinas 

32 Vanda Celia Gomes Silva Associação das Irmãs de São José Caxias do Sul 
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- V - 

MISSIONÁRIOS QUE PASSARAM PELO 

CCM - 2015 

 

 

 

   CURSO REALIZADOS PARTICIPANTES 

1  Cursos do CENFI 112º e 113º 33 

2  Curso de Formação Missionária-AM 18 

3  Curso de Formação "Ad Gentes" 22 

4  Cursos de Missiologia 27 

5  Cursos Formadores de Seminários 11 

7  Simpósio de Missiologia 54 

8  Formação Missionária nos Seminários 25 

9  Curso de Língua - Português 9 

10  Curso COMIDIS e COMIPAS 43 

11 Cursos POFOLIDER – CRB NACIONAL 60 

12  Curso Missão Continental 27 

13  Curso Paróquia Missionária 49 

14  Semana Vocacional Missionária 39 

15  Missão e Envelhecimento Humano 48 

16  Curso Formação para Educadores 23 

17 Curso Espiritualidade Missionária 39 

18  Curso Fé Política - CNBB 44 

  SOMATÓRIO 571 
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- VI - 

SCAI – SERVIÇO DE COLABORAÇÃO 

APÓSTÓLICA INTERNACIONAL 
 

 

 

 

A movimentação missionária de religiosos e 

religiosas, sacerdotes, leigos e leigas, nos tempos 

recentes, não está isenta do rigor que os Estados 

e a comunidade internacional vêm implementando 

em termos de requisitos para concessão de Vistos 

e exercício da missão. Por outro lado, a previsão 

no texto da nova lei de migrações que tramitação no Congresso Nacional deixa 

um espaço muito aberto em torno do tema. Tudo se transfere para a posterior 

regulamentação. Este é um aspecto que pode representar avanços e adequação 

aos tempos e necessidades atuais, mas também fica exposto a fáceis alterações, 

pois a regulamentação não tem o rigor de uma lei. 

O SCAI, no desempenho de sua missão, apoiou, assistiu, defendeu e, quando 

necessário, recorreu de decisões dos órgãos públicos competentes, para garantir 

a obtenção das devidas autorizações legais (Visto, prorrogações, permanência) a 

todos os missionários e missionárias dispostos a prestar sua generoso serviço 

missionário no Brasil. Em muitas circunstâncias não foi fácil superar a burocracia 

e controles migratórios impostos pelos Estados. Mesmo assim, os dados a seguir 

expostos, revelam o resultado altamente positivo obtido tanto no apoio aos 

missionários e colaboradores de outros países que vieram em missão no Brasil, 

quanto aos brasileiros que partiram para missões no exterior. 

No âmbito da nova lei de migrações a que nos referimos acima, desejamos 

comentar e fazer referência é que está em trâmite um novo Projeto de Lei de 

Migrações. O PL 2516/2015 se encontra na Comissão Especial constituída na 

Câmara dos Deputados. Traz avanços significativos em favor da migração. Mas 

ainda também muitos pontos ainda preocupantes. Nós apresentamos várias 

sugestões e propostas para melhorar o conteúdo. Esperamos que efetivamente, 

em 2016, possamos contar com uma nova lei de migrações e que esta venha 

trazer melhores condições e possibilidades tanto para os migrantes quanto de 

modo específico para os missionários e voluntários.  

 

 

CONSIDERAÇÕES 

INICIAIS 
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Mais um ponto a ser comentado é que vários procedimentos em relação à 

mobilidade humana – migrantes em geral, inclusive os missionários – foram 

transferidos da competência do Ministério da Justiça para a Polícia Federal. Esta 

mudança, embora não seja a melhor alternativa que os temas de mobilidade 

humana sejam atribuídos à Polícia Federal, enquanto não tivermos no País uma 

estrutura específica para tratar do tema, constata-se que a Polícia Federal é mais 

ágil do que o Ministério da Justiça. Aliás, quando os missionários apresentam o 

processo bem completo, sem problemas pendentes, a própria PF decide pela 

prorrogação e manda emitir o documento de identidade, sem necessitar de todo o 

trâmite burocrático e demorado do Ministério da Justiça, nem mesmo a 

necessidade de publicação no Diário Oficial da União.  

Com estas alterações no sistema de tramitação e decisão dos processos, não se 

tem mais como acompanhar os pedidos de prorrogação de prazo e de 

transformação em residência permanente. Assim, os dados de que dispomos são 

muito reduzidos, pois só nos chegam ao SCAI aqueles casos que tem algum 

problema ou cuja decisão está pendente há tempo devido a dificuldades ou 

acúmulo de processos no Ministério da Justiça. 

 

 

 

Em termos de processo acompanhados pelo SCAI, 

em 2015, temos:  

 

 

 

 

 Processos acompanhados: 

 

 Item Total 

Processos encerrados no ano 121 

Processos em trâmite (terão continuidade em 2016) 231 

Total 352 

Fonte: Arquivo do SCAI 

 

 

 

DADOS E 

RESULTADOS 
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 Há ainda um número expressivo de processos em trâmite, que serão 

acompanhados em 2016, os quais se referem a casos pendentes no Ministério da 

Justiça. Além da demora do MJ em decidir tais processos, é possível que entre 

estes haja também pedidos pendentes de missionários que já deixaram o País e 

dos quais não recebemos comunicação. 

 

 Processos deferidos 

 

Visto de entrada no Brasil 49 

Prorrogação de Prazo 27 

Transformação de Visto Temporário em Permanente  30 

Visto para Brasileiro a outros Países 15 

Total 121 

Fonte: Arquivo do SCAI 

 

 Vistos de Entrada no Brasil 

Os Vistos de Entrada no Brasil devem ser obtidos, conforme estabelece a 

legislação brasileira, nas Repartições Consulares dos países de residência dos 

Missionários e Missionárias. Habitualmente não há necessidade da intervenção do 

SCAI. Mas, em muitos casos as entidades chamantes que estão no Brasil tem 

dúvidas e isto demanda a ajuda e orientação do nosso serviço e muitas vezes 

também o apoio para liberação do Visto no Ministério das Relações Exteriores. 

Foram acompanhados 49 processos para concessão do Visto de entrada de 

missionários no Brasil. 

 

 Tipos de Visto e beneficiarios 

 

Tipo de Visto Beneficiários Total de Vistos 

Item VII 
Sacerdotes, Religiosos e 

Religiosas 
35 

Item I Leigos e Leigas colaboradores 10 

Item IV Religiosos Estudantes 04 

Total 49 

 Classificação por função/categoria 
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 Beneficiários Total de Vistos 

Sacerdotes Religiosos 14 

Religiosos e Religiosas 21 

Leigos e Leigas 10 

Religiosos estudantes 04 

Total 49 

 

 

 Países de procedência 

 

País de procedência N° de Missionários 

Colômbia 4 

El Salvador 5 

Filipinas 2 

Indonésia 3 

Índia 6 

Itália 3 

Haiti 4 

México 3 

Nigéria 2 

Quênia  2 

Republica Democrática do Congo 3 

Outros Países 12 

 

 Processos de prorrogação de Prazo de Estada no Brasil: Foram 27 os 

pedidos de prorrogação de prazo acompanhados pelo SCAI, tendo 

sido todos deferidos. 

 

 Classificação por função/categoria 

 Titulares dos processos Processos aprovados 

Sacerdotes Diocesanos 01 

Sacerdotes Religiosos 04 

Religiosos e Religiosas 05 

Leigos e Leigas 09 

Religiosos estudantes 08 

Total 27 
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 Transformação de visto temporário em Permanente 

 

 A grande maioria dos religiosos que vem ao Brasil com Visto Item VII já 

chegam com a intenção de permanecerem no País. Assim, como prevê a legislação, 

após dois anos de permanência com Visto temporário, requerem ao governo a 

residência permanente. Nesta condição, foram acompanhados pelo SCAI 30 

processos em 2015. Segue a classificação. 

 

 Classificação por categoria dos requerentes 

 

Requerentes da Permanência Total de Pessoas 

Sacerdotes Diocesanos 03 

Sacerdotes Religiosos 11 

Religiosos e Religiosas 13 

Leigos e Leigas 03 

Total 30 

 

 

 

 

 

  

O SCAI não tem como registrar todos os 

missionários e missionárias que partem para 

trabalhar em outros países, pois na maioria das 

vezes cada interessado apresenta o pedido de Visto 

diretamente no Consulado do pais para onde vai 

em missão. Por parte do SCAI, neste caso, é 

realizado o trabalho de orientação, informações, 

em alguns casos a legalização de documentos, mas, o procedimento junto ao 

Consulado é de competência exclusiva do titular, ou seja, do próprio missionário ou 

missionária. 

 

 Neste âmbito, alguns procedimentos realizados pelo SCAI, para apoiar ou 

facilitar a obtenção de Visto ou a vida do missionário/a no País de missão: 

 

 

 

MISSIONÁRIOS/AS 

BRASILEIROS EM 

MISSÕES NO 

EXTERIOR 
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 Obtenção de documentos para Missionários junto a Repartições 

Diplomáticas 

 

Repartição / Entidade Documentos 

- Embaixada da Nicarágua  

- Embaixada Angola 

- Embaixada da Colômbia  

- Embaixada da República Dominicana 

- Embaixada de Moçambique 

01 

02 

01 

02 

07 

total 13 

 

 Encaminhamento e orientações para obtenção de visto: 

        

Embaixada de Pedidos de Visto 

- Angola 

- Moçambique    

- Congo 

- Camarões 

- Costa Rica 

03 

07 

01 

04 

01 

total 16 

 

 Legalização de documentos e outras providências: 

 

Repartição Consular ou Ministério Doc. Liberados 

- No Ministério das Relações Exteriores  09 

    total 08 

  

 

 

a. Orientação, palestras e informação aos 

participantes dos cursos do CENFI. 

b. Controle das publicações no Diário Oficial 

da União, relativas à prorrogação de prazo, 

permanência definitiva e naturalização de 

missionários/as. 

c. Acompanhamento de missionários ao 

 

ATIVIDADES 

PERMANENTES 

DESENVOLVIDAS 

PELO SCAI 
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Ministério da Justiça, Polícia Federal, Embaixadas e Divisões Consulares. 

d. Acompanhamento, instrução e defesa de processos de pedido de visto.  

e. Comunicação individual aos missionários, informando sobre a situação dos 

respectivos processos em tramitação no Ministério da Justiça, Ministério do 

Trabalho e Polícia Federal, tanto nas Superintendências Estaduais, quanto no 

Departamento de Polícia Marítima Aérea e de Fronteiras. 

f. Envio, com antecedência de 3 meses, de correspondência individual aos 

missionários, alertando para os respectivos prazos e orientando sobre 

preparação dos pedidos de prorrogação de prazo de estada e/ou de 

permanência a serem protocolados na Polícia Federal. 

g. Entrega de documentos, por solicitação de Bispos, Religiosos, Religiosas e 

Sacerdotes, nas embaixadas, no Ministério da Justiça, Ministério do 

Trabalho, Conselho Nacional de Assistência Social e outros órgãos públicos 

federais sediados em Brasília. 

h. Contatos com as Embaixadas para informações atualizadas sobre condições 

e exigências para concessão de vistos. 

 

Síntese dos processos e procedimentos em 2015: 

 

Processos, procedimentos, serviços Quantidade 

Processos diversos 352 

Obtenção de documentos em Repartições 

Diplomáticas 

012 

Legalização de Documentos 08 

Resposta a Consultas diversas 98 

Total 470 

 

 

 

PROCESSOS DE VISTOS DE ENTRADA NO BRASIL DE 

SACERDOTES, RELIGIOSOS/AS, MISSIONÁRIOS/AS E 

LEIGOS/AS, ACOMPANHADOS PELOS SCAI, NOS 

ÚLTIMOS 10 ANOS: 

 

País 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTALL
L  África do Sul 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 4 

Austria 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 

Alemanha 1 1 2 2 7 2 0 1 0 0 16 

Angola 3 1 0 0 0 2 0 0 0 1 7 

Argentina 3 1 3 0 1 2 1 0 1 1 13 

 

 

PROCESSOS DE 

VISTOS DE ENTRADA 
NO BRASIL 
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Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rep. Centro 

Africana 

 

tCentro Africana 

1 0 0 0 0 0 0 0 
0        0 

1 

Benin 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 6 

Bolivia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Burquina Faso 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 

Burundi 0 1 0 0 0 0 0 0 0  1 

Camarões 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3 

Canadá 5 3 7 8 9 2 4 0 2 0 40 

Chade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Chile 3 4 4 0 1 0 0 1 0 1 14 

Colombia 3 4 2 1 3 7 3 6 3 5 37 

Costa do Marfin 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 

Coréia do Sul 4 1 3 0 2 5 1 0 2 3 21 

Costa Rica 0 0 4 1 1 2 0 0 0 0 8 

Croata 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Cuba 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

El Salvador 1 1 1 0 0 0 0 2 0    2 7 

Egito 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Eritréia  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Eslovênia  0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Equador 3 4 0 1 1 1 1 0 1 0 12 

Espanha 10 5 1 5 7 5 0 2 0 4 39 

Etiopia 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 

Estados Unidos 2 5 6 3 1 0 1 3 3 0 24 

Filipinas 1 1 3 5 1 1 1 4 1 0 18 

França 6 5 3 2 0 0 2 0 0 1 19 

Gana 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 5 

Guatemala 0 0 1 4 0 0 0 4 3 0 12 

Haiti 2 0 2 1 12 1 5 0 2 0 25 

Holanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Honduras 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 

Índia 9 10 7 9 7 5 3 7 8 3 68 

Indonésia 3 2 5 2 2 2 4 2 5 3 30 

Inglaterra 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 

Irlanda 3 5 1 1 3 0 0 0 0 0 13 

Itália 27 15 14 23 11 8 4 3 3 2 110 

Japão 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 

Quênia 2 1 2 2 0 0 1 0 0 0 8 

Malawi 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 

Madagascar 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

México 17 11 6 2 3 5 4 2 1 1 52 

Moçambique 5 1 0 0 0 0 1 0 0 1 8 

Nicarágua 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3 

Nigéria 0 2 0 2 1 1 0 3 1 1 11 

Papua N. Guiné 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Paraguai 1 1 1 1 2 0 1 3 0 1 11 
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Peru 4 2 1 1 1 3 0 0 3 0 15 

Polônia 4 5 2 0 2 0 1 1 1 1 17 

Portugal 3 1 4 4 0 0 2 4 0 0 18 

R. Dominicana 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 

R. D. Congo 1 1 3 5 1 4 5 2 1 6 29 

Romênia 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

São Tomé 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Senegal 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Sudão 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Suíça 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 

Taiwan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Tanzânia 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4 

Tonga 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Togo 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 4 

Ucrânia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Uruguai 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 

Venezuela 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 4 

Vietnã 0 4 1 0 0 0 0 1 1 1 8 

Zâmbia 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 

Total  147 114 95 97 82 67 53 57 48 40 800 

 

 

 

 Cabe sublinhar que a dinâmica da 

mobilidade dos missionários vai se alterando, por 

um lado de maneira um tanto simplificada, por 

outro, às vezes, mais complexa, como é o caso da 

obtenção de visto por voluntários leigos que não 

tem como comprovar formação religiosa específica. 

É bastante difícil. 

 

Muitas vezes a dificuldade ocorre por conta da própria lentidão dos 

consulados, e nestes casos é sempre demandada a intervenção do SCAI em gestões 

específicas junto ao MRE para que os missionários consigam obter o Visto. 

 

Não obstante a redução significativa do número de missionários registrados 

neste relatório, as dificuldades surgidas por razões diversas exigiram muitas ações 

do SCAI, voltadas sempre a superar questões complexas ou exigências não 

esperadas para que os missionários pudessem obter os vistos ou as autorizações de 

permanência no Brasil. 
 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES  

FINAIS 
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- VII - 

CCM - ATIVIDADES 2015 

 

 
 

 Brasília, 7 de janeiro de 2015: assessoria no 

Capítulo Provincial dos Espiritanos – “A missão 

hoje: fundamento, metanóia, horizontes e 

tarefas.  

 Cachoeira do Campo, MG, 12 de janeiro de 

2015: assessoria missionária no Curso de 

Formação para Presbíteros, organizado pela Comissão Episcopal para os 

Ministérios Ordenados. 

 Curitiba, PR, 16 de janeiro de 2015: assessoria sobre conjuntura eclesial no 

Capítulo Geral das Irmãs da Divina Providência. 

 Belém, 19 a 23 de janeiro de 2015: 3º Encontro do Centro de Estudos 

Missionários Latino-americano – Missionários Xaverianos. 

 Brasília, DF, fevereiro – Junho de 2015: ministração do Curso de Teologia 

Pastoral no Seminário Maior Arquidiocesano de 

Brasília “Nossa Senhora de Fátima”. 

 Belo Horizonte, MG, 28 de fevereiro de 2015: 

assessoria missionária na província das Irmãs 

Carmelitas da Divina Providência. 

 Brasília, DF, 5 de março de 2015: Encontro com a 

Equipe Interdisciplinar da Conferência dos 

Religiosos do Brasil (CRB). 

 Brasília, DF, 6 a 8 de março de 2015: Assembleia do 

Conselho Missionário Nacional – assessoria e 

coordenação. 

 Aparecida, SP, 7 a 10 de abril de 2015: Congresso da Vida Religiosa 

Consagrada – assessoria. 

 Teresina, PI, 18 a 20 de abril de 2015: Encontro de Espiritualidade Missionária 

com Regional da CRB – assessoria. 

 Goiânia, GO, 15-17 de maio de 2015: Congresso sobre os 50 anos do Vaticano 

II organizado pela Regional da CRB – assessoria e conferência. 

 

PARTICIPAÇÃO DE 

EVENTOS E 

ATIVIDADES POR 
PARTE DA DIREÇÃO 
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 Brasília, DF, 3 a 4 de julho de 2015: Encontro com a Equipe Interdisciplinar da 

Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB). 

 Belo Horizonte, MG, 9 a 12 de julho de 2015: 2º Congresso Missionário de 

Seminaristas – conferência. 

 Brasília, Df 13-14 de julho de 2015: assessoria missionária no Programa de 

Formação de Liderança da CRB. 

 Salvador, BA, 17 a 19 de julho de 2015: Encontro de Espiritualidade 

Missionária com Regional da CRB – assessoria. 

 Brasília, DF, agosto – novembro de 2015: ministração do Curso de Missiologia 

no Seminário Maior Arquidiocesano de Brasília “Nossa Senhora de Fátima”. 

 Brasília, DF, 6 a 8 de agosto de 2015: Encontro com a Equipe Interdisciplinar 

da Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB). 

 Passo Fundo, RS, 10 de agosto de 2015: assessoria no curso de Vida Religiosa 

e Envelhecimento Humano, promovido pelo Instituto Filosofia Berthier. 

 Porto Alegre, 21 a 22 de agosto de 2015: assessoria e conferências na 

Assembleia Eletiva da Regional da CRB. 

 Brasília, DF, 11 de setembro de 2015: assessoria no Novinter e Juninter da 

regional da CRB. 

 Torres, SC, 21 a 25 de setembro de 2015: orientação do retiro junto ao 

presbitério da diocese de Osório, RS. 

 Vitória, ES, 3 a 4 de outubro de 2015: assessoria missionária no Arquidiocese. 

 Juiz de Fora, MG, 7 de outubro de 2015: assessoria sobre espiritualidade 

missionária com a equipe de espiritualidade dos missionários do Verbo Divino 

e a missionárias Servas do Espírito Santo. 

 Curitiba, PR, 13 de outubro de 2015: assessoria junto à província dos Irmãos 

Maristas sobre Vida Religiosa em processo de transformação. 

 Conceição do Araguaia, PA, 31 de outubro a 1 de novembro de 2015: 

conferências sobre o Apóstolo Paulo e a Encíclica Laudato si na Festa dos 

Carismas da Diocese. 

 Brasília, DF, 13 a 14 de novembro de 2015: Encontro com a Equipe 

Interdisciplinar da Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB). 

 Belo Horizonte, MG, 13 e 14 de novembro de 2015: Conferência no Forum 

Missionário organizado pelo COMIDI. 

 Bogotá, Colômbia, 30 de novembro a 4 de dezembro de 2015: encontro de 

programação junto à equipe de assessoria do Departamento de Missões e 

Espiritualidade do CELAM.] 

  

 

 

 



132 
 

 

Durante o ano de 2015 a Secretaria Executiva do CCM 

tomou algumas iniciativas com o objetivo de arrecadar 

fundos para manter as atividades e oferecer taxas mais 

accessíveis para os missionárias(os) que buscam 

participar da preparação missionária.  

 

 

 

 

 

Durante o ano de 2015, tivemos também 

atividades relacionadas ao acolhimento de 

encontros e hospedagens de pessoas e 

missionários de passagem por Brasília. Também 

disponibilizamos espaços para atividades 

comerciais da Vivo e CNBB. Os recursos foram 

utilizados nas atividades de formação missionária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES E 

INICIATIVAS NO 

CAMPO 

ECONÔMICO 

 

 

 
 

SERVIÇOS DE 

HOSPEDAGEM – CCM 
 



133 
 

 

- VII - 

EQUIPE DE COORDENAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Stefano Raschietti ---- Diretor – Secretário Executivo do CCM 

2. Susana Marques ----- Coord. de Ensino de Português e Língua Inglesa 

3. Emilene Eustachio --- Coordenação Cursos e Casa 

4. Maria Vilani  -------- Coordenação Cursos 

5. Ir. Rosita Milesi ------ Coordenadora do SCAI 

6. Osmar Favretto ------ Administrado 

 

   

   


