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Izildinha Aparecida Boulhaça.

Outubro é mês dedicado às 
Missões, no qual refletimos 
mais detidamente sobre ser 
Missionário. Vivendo este Ano 
da Fé recorro ao que nos disse 
o Papa Francisco: “Donde 
nasce a missão? A resposta 
é simples: nasce de uma 
chamada – a do Senhor – e Ele 
chama para ser enviado”. Quais 
são os pontos de referência da 
missão cristã? Destacou três: 
A alegria da consolação, a cruz 
e a oração. E afirmou que a 
ação missionária torna-se um 
ofício se não é pautada pelo 

relacionamento com Deus. 
“Conformar-se com a lógica da 
Cruz, que é a lógica da doação 
e do amor. É a Cruz – sempre 
a Cruz com Cristo, porque às 
vezes oferecem-nos a cruz sem 
Cristo: esta não vale! É a Cruz, 
sempre a Cruz com Cristo – que 
garante a fecundidade da nossa 
missão. O terceiro elemento é 
oração. E se o apóstolo é fruto 
da oração, nela ele encontrará 
a luz e a força da sua ação. Do 
contrário, a nossa missão não 
será fecunda; mas apaga-se 
no próprio momento em que se 

•	 Vinde Espírito Santo, divina Coragem, vós que 
abristes as portas do Cenáculo e enviastes os 
discípulos às ruas, dai-nos força e coragem para o 
anúncio explícito de vossas maravilhas.

•	 Mãe servidora da Igreja a caminho vinde ensinar-nos 
a ser também essa Igreja servidora.

•	 Senhora Aparecida, queremos avivar nossa 
consciência de que toda a Igreja e cada batizado 
são responsáveis pela Missão. Que o Espírito Santo 
nos encha de luz e nos faça capazes de mostrar aos 
outros o brilho do caminho a seguir.

•	 Senhora e Mãe Missionária, que respondestes 
ao chamado do Pai, faz-nos escutar a voz de 
vosso Jesus! Ele escolheu os doze primeiros e os 
transformou por seu amor e ensinamento. Despertai-
nos, ó Mãe, para o chamado que Ele hoje nos faz!

Outubro é também o mês da 
Padroeira do Brasil – Nossa 
Senhora Aparecida – de quem 
aprendemos a ser Missionários, 
isto é, portadores de Deus 
Pai, de seu Filho Jesus e da 
ação do Espírito Santo para 
conduzir-nos até as pessoas 
que precisam. Nossa Senhora a 
quem chamamos de Aparecida 
é Maria. Vale destacar que 
embora invocada pelos mais 
variados títulos e nomes é uma 
só: Maria Santíssima, a Mãe de 
Jesus e nossa Mãe! “A Igreja, 
quando busca Cristo, bate 
sempre à casa da Mãe e pede: 
Mostrai-nos Jesus. É de Maria 
que se aprende o verdadeiro 
discipulado. E, por isso, a 
Igreja sai em Missão sempre 
na esteira de Maria” (Papa 
Francisco na JMJ).Maria, desde 
a concepção de Jesus até aos 

interrompe a ligação com a fonte, 
com o Senhor”. Jesus Cristo, o 
grande missionário do Pai, envia 
pela força do Espírito, seus 
discípulos em constante atitude 
de Missão (Mc 16,15). Quem 
se apaixona por Jesus Cristo 
deve igualmente transbordar 
Jesus Cristo, no testemunho 
e no anúncio explícito de sua 
Pessoa e Mensagem. A Igreja é 
indispensavelmente Missionária 
(DGAE2011/15-30)(DAp 347). 
A ação missionária é vital 
para a Igreja e a renova. A 
missão será tanto mais eficaz, 

quanto mais houver unidade 
entre os cristãos. Pelo Batismo 
somos todos Missionários! Pelo 
chamado somos todos Discípulos 
Missionários de Jesus. O amor e 
a misericórdia de Deus devem ser 
anunciados a toda humanidade. 
Somos corresponsáveis na Ação 
Evangelizadora da Igreja. Por 
que devemos ser Missionários? 
Porque queremos que o Reino 
de Deus se difunda por toda 
a Terra. Não se trata apenas 
da expansão da Igreja, mas 
da difusão do Amor. Nossa 
Soc iedade é  consumis ta , 
materialista e descrente. Muitos 
de nós católicos esfriamos na 
vivência da Fé. São muitas as 
forças que tentam nos desviar 
do Caminho, mas a Palavra e 
a Eucaristia são alimentos e 
abrigos seguros para partirmos 
em Missão em todos os ambientes 
em que vivemos: Jesus deve ser 
anunciado a todos e em todos os 
lugares! O Santo Padre apela 
para que a Igreja (todos nós) 
deixe as quatro paredes para 
partir ao Mundo e às Pessoas! 
Sem medo! O cristão católico 
não pode ser mais aquele que 
participa da Paróquia e reza por 
sua família. Deve ser aquele 

pés da cruz, colocou-se sempre 
como Discípula – guardava em 
seu coração tudo o que ouvia 
– e também Missionária, Mãe, 
Mestra sendo Modelo para 
todos nós. “Nossa Senhora 
Aparecida é muito amada pelo 
povo brasileiro porque seus 
devotos crêem que a Mãe 
de Jesus, representada por 
esse título, continuamente os 
socorre em suas necessidades 
mater ia is  e espir i tuais e 
anima a esperança de todos, 
principalmente daqueles que 
sofrem e estão desamparados” 
(Missionário Redentorista Padre 
Eugênio Bisinoto). O culto 
Mariano faz parte integrante 
da espiritualidade da Igreja. A 
celebração a Nossa Senhora 
Aparecida é ponto de unidade 
para a Fé católica do nosso 
País. O que poderia ser mais 

belo do que ter a devoção 
à Mãe de Deus como um 
marco diferencial de nossa 
identidade Cristã? Neste ano 
de 2013 a Novena e Festa da 
Padroeira têm como Lema: 
COM A MÃE APARECIDA 
SEGUIMOS JESUS, NOSSA 
LUZ! O Concílio Vaticano II 
distinguiu quatro atos com que 
a Igreja sempre tributou culto 
à Mãe de Jesus: veneração, 
amor, invocação e imitação. 
São expressões humanas e 
religiosas dos devotos que 
nascem de seu relacionamento 
íntimo e profundo com a Virgem 
Maria. A devoção Mariana é 
estímulo para a vivência da Fé 
em Jesus Cristo presente na 
Comunidade formada no seu 
no Amor.

É preciso lançar-se em favor do Reino e dos 
irmãos e sempre junto com Nossa Senhora!

que sai para a evangelização, 
sai para a Missão: visita 
as famílias, ensina, visita 
os doentes, cuida dos que 
moram nas ruas, aconselha 
os mais jovens, se preocupa 
com os drogados, alcoólatras, 
depressivos, denuncia a 
co r rupção ,  desmascara 
políticas enganosas. Não 
é mais  aquele  que f ica 
parado, por isso participa das 
pastorais, dos movimentos 
sociais e políticos, da vida 
da comunidade das decisões 
do seu bairro, afim de que a 
Vida seja realmente Plena 
para todos. Não é suficiente 
reclamar da Igreja ou das 
pessoas que a formam. Se 
o fiel católico deseja reverter 
algum tipo de situação com 
a qual não concorda ou acha 
que poderia melhorar, deve 
engajar-se de modo mais 
comprometido na Vida da 
comunidade de Fé. Articular 
mecanismos de auxílio aos 
irmãos e buscar tornar mais 
evidente a coerência entre 
a Fé e a Vida para abraçar 
a vocação de discípulo-
missionário de Jesus. 

Com humildade e com espírito de 
servir pedimos:


