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Apresentação
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A Conferência Episcopal Portuguesa decidiu que, de outubro de 2018 
a outubro de 2019, Portugal viverá um intenso Ano Missionário. É a 
resposta lusa à vontade do Papa Francisco fazer de Outubro de 2019 
um Mês Missionário Extraordinário. Esta ‘Igreja em saída’, na direção 
das periferias e margens, não pode parar o seu impulso missionário 
e solidário.

Na 3ª Exortação Apostólica, ”Alegrai-vos e exultai”, o Papa Francisco 
recorda à Igreja o texto mais emblemático dos Evangelhos: ‘As Bem-
Aventuranças são como que o bilhete de identidade do cristão’ (nº63).

‘Estas palavras de Jesus estão decididamente contracorrente ao que 
é habitual, àquilo que se faz na sociedade’ (nº65). ‘O Evangelho 
convida-nos a reconhecer a verdade do nosso coração para ver onde 
colocamos a segurança da nossa vida’ (nº67). ‘Ser pobre de coração: 
isto é santidade’ (nº70). ‘Reagir com humilde mansidão: isto é 
santidade’ (nº74). ‘Saber chorar com os outros: isto é santidade’ 
(nº76). ‘Buscar a justiça com fome e sede: isto é santidade’ (nº79). 
‘Olhar e agir com misericórdia: isto é santidade’ (nº82). ‘Manter 
o coração limpo de tudo o que mancha o amor: isto é santidade’ 
(nº86). ‘Semear a paz ao nosso redor: isto é santidade’ (nº89). 
‘Abraçar diariamente o caminho do Evangelho, mesmo que nos 
acarrete problemas: isto é santidade’ (nº94).

MARIA é um modelo perfeito de Missão. Lembra o Papa Francisco: 
‘Viveu como ninguém as Bem-aventuranças de Jesus. É a mais 
abençoada dos santos entre os santos, aquela que nos mostra o 
caminho da santidade e nos acompanha. Conversar com ela consola-nos, 
liberta-nos, santifica-nos’.

Que este especial Ano Missionário comprometa mais a Igreja na 
urgência do testemunho dos valores gravados nas páginas dos 
Evangelhos.

Um Ano 
cheio de Missão
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Finalidade deste Guião

 ...o mês de outubro através de reflexões, momentos de 
oração e celebrações de modo a torná-lo um mês especialmente 
dedicado à Missão. E a partir deste mês, que esta dinâmica se 
possa estender ao longo de todo o ano. 

2. Oferecer material de reflexão, oração e ação para o encontro 
semanal do grupo, movimento ou comunidade – escolher 
o dia e hora mais conveniente. É de toda a vantagem que a 
reflexão realizada e o compromisso assumido pelo grupo 
sejam partilhados com a comunidade paroquial, no âmbito da 
Eucaristia dominical.

3. Orientar as comunidades para a participação ativa na Vigília 
Missionária e na celebração do Dia Missionário Mundial.

4. Aprofundar o espírito e a prática da oração paroquial, 
comunitária, familiar e pessoal – com preocupações universais 
– nomeadamente através das «preces diárias».

 5. Sensibilizar as comunidades eclesiais, no sentido de 
despertarem vocações consagradas e laicais para o serviço 
missionário universal.

6. Criar uma consciência viva de solidariedade, comunhão e 
cooperação entre as Igrejas, através de propostas de estilos de 
vida simples, seguindo critérios de sobriedade alegre e fraterna 
partilha de bens.

7. Motivar o conhecimento da realidade missionária, de modo 
a descobrir o entusiasmo e vitalidade das jovens Igrejas, assim 
como os valores das outras culturas.

Dinamizar...1
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 8. Propor atitudes e gestos que levem a um maior espírito 
de abertura, diálogo, colaboração e compreensão entre as 
pessoas, grupos e comunidades.

9. Favorecer um maior conhecimento, colaboração, entreajuda 
e partilha entre os cristãos, comunidades, associações 
missionárias laicais, instituições missionárias diocesanas e 
institutos missionários.

10. Promover, na Igreja e na sociedade em geral, a participação 
ativa em ações e campanhas que visem a dignidade de todas 
as pessoas, a solidariedade para com os mais pobres, excluídos 
e injustiçados, e a proposta de causas a favor da justiça e da 
paz entre pessoas, grupos e nações.

FOTO: Victor Silva
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Mensagem de Sua Santidade Papa Francisco 
para o 92º Dia Mundial das Missões 2018

Queridos irmãos e irmãs,

 ...juntamente convosco desejo refletir sobre a missão 
que Jesus nos confiou. Apesar de me dirigir a vós, pretendo incluir 
todos os cristãos, que vivem na Igreja a aventura da sua existência 
como filhos de Deus. O que me impele a falar a todos, dialogando 
convosco, é a certeza de que a fé cristã permanece sempre jovem, 
quando se abre à missão que Cristo nos confia. «A missão revigora 
a fé» (Carta enc. Redemptoris missio, 2): escrevia São João Paulo 
II, um Papa que tanto amava os jovens e, a eles, muito se dedicou.

O Sínodo que celebraremos em Roma no próximo mês de outubro, 
mês missionário, dá-nos oportunidade de entender melhor, à luz da 
fé, aquilo que o Senhor Jesus vos quer dizer a vós, jovens, e, através 
de vós, às comunidades cristãs.
A missão e o poder transformador do Evangelho de Cristo, 
Caminho, Verdade e Vida

“Juntamente com os jovens, 
levemos o Evangelho a todos”
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A vida é uma missão

Todo o homem e mulher é uma missão, e esta é a razão pela 
qual se encontra a viver na terra. Ser atraídos e ser enviados 
são os dois movimentos que o nosso coração, sobretudo quando 
é jovem em idade, sente como forças interiores do amor que 
prometem futuro e impelem a nossa existência para a frente. 
Ninguém, como os jovens, sente quanto irrompe a vida e atrai. 
Viver com alegria a própria responsabilidade pelo mundo é um 
grande desafio. Conheço bem as luzes e as sombras de ser jovem 
e, se penso na minha juventude e na minha família, recordo a 
intensidade da esperança por um futuro melhor. O facto de nos 
encontrarmos neste mundo sem ser por nossa decisão faz-nos 
intuir que há uma iniciativa que nos antecede e faz existir. Cada 
um de nós é chamado a refletir sobre esta realidade: «Eu sou 
uma missão nesta terra, e para isso estou neste mundo» (Papa 
Francisco, Exort. ap. Evangelii gaudium, 273).

Anunciamo-vos Jesus Cristo 

A Igreja, ao anunciar aquilo que gratuitamente recebeu (cf. 
Mt 10, 8; At 3, 6), pode partilhar convosco, queridos jovens, o 
caminho e a verdade que conduzem ao sentido do viver nesta 
terra. Jesus Cristo, morto e ressuscitado por nós, oferece-Se à 
nossa liberdade e desafia-a a procurar, descobrir e anunciar este 
sentido verdadeiro e pleno. Queridos jovens, não tenhais medo 
de Cristo e da sua Igreja! Neles, está o tesouro que enche a vida 
de alegria. Digo-vos isto por experiência: graças à fé, encontrei 
o fundamento dos meus sonhos e a força para os realizar. Vi 
muitos sofrimentos, muita pobreza desfigurar o rosto de tantos 
irmãos e irmãs. E todavia, para quem está com Jesus, o mal é um 
desafio a amar cada vez mais. Muitos homens e mulheres, muitos 
jovens entregaram-se generosamente, às vezes até ao martírio, 
por amor do Evangelho ao serviço dos irmãos. A partir da cruz 
de Jesus, aprendemos a lógica divina da oferta de nós mesmos 
(cf. 1 Cor 1, 17-25) como anúncio do Evangelho para a vida do 
mundo (cf. Jo 3, 16). Ser inflamados pelo amor de Cristo consome 
quem arde e faz crescer, ilumina e aquece a quem se ama (cf. 2 
Cor 5, 14). Na escola dos santos, que nos abrem para os vastos 
horizontes de Deus, convido-vos a perguntar a vós mesmos em 
cada circunstância: «Que faria Cristo no meu lugar?»
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Transmitir a fé até aos últimos confins da terra 

Pelo Batismo, também vós, jovens, sois membros vivos 
da Igreja e, juntos, temos a missão de levar o Evangelho a 
todos. Estais a desabrochar para a vida. Crescer na graça 
da fé, que nos foi transmitida pelos sacramentos da Igreja, 
integra-nos num fluxo de gerações de testemunhas, onde a 
sabedoria daqueles que têm experiência se torna testemunho 
e encorajamento para quem se abre ao futuro. E, por sua vez, a 
novidade dos jovens torna-se apoio e esperança para aqueles 
que estão próximo da meta do seu caminho. Na convivência 
das várias idades da vida, a missão da Igreja constrói pontes 
intergeracionais, nas quais a fé em Deus e o amor ao próximo 
constituem fatores de profunda união.

Por isso, esta transmissão da fé, coração da missão da 
Igreja, verifica-se através do «contágio» do amor, onde a 
alegria e o entusiasmo expressam o sentido reencontrado e 
a plenitude da vida. A propagação da fé por atração requer 
corações abertos, dilatados pelo amor. Ao amor, não se pode 
colocar limites: forte como a morte é o amor (cf. Ct 8, 6). E 
tal expansão gera o encontro, o testemunho, o anúncio; gera 
a partilha na caridade com todos aqueles que, longe da fé, se 
mostram indiferentes e, às vezes, impugnadores e contrários 
à mesma. Ambientes humanos, culturais e religiosos ainda 
alheios ao Evangelho de Jesus e à presença sacramental da 
Igreja constituem as periferias extremas, os «últimos confins 
da terra», aos quais, desde a Páscoa de Jesus, são enviados os 
seus discípulos missionários, na certeza de terem sempre com 
eles o seu Senhor (cf. Mt 28, 20; At 1, 8). Nisto consiste o que 
designamos por missio ad gentes. A periferia mais desolada da 
humanidade carente de Cristo é a indiferença à fé ou mesmo o 
ódio contra a plenitude divina da vida. Toda a pobreza material 
e espiritual, toda a discriminação de irmãos e irmãs é sempre 
consequência da recusa de Deus e do seu amor.

Hoje para vós, queridos jovens, os últimos confins da terra são 
muito relativos e sempre facilmente «navegáveis». O mundo 
digital, as redes sociais, que nos envolvem e entrecruzam, 
diluem fronteiras, cancelam margens e distâncias, reduzem 
as diferenças. Tudo parece estar ao alcance da mão: tudo 
tão próximo e imediato... E todavia, sem o dom que inclua 



as nossas vidas, poderemos ter miríades de contactos, mas 
nunca estaremos imersos numa verdadeira comunhão de vida. 
A missão até aos últimos confins da terra requer o dom de 
nós próprios na vocação que nos foi dada por Aquele que nos 
colocou nesta terra (cf. Lc 9, 23-25). Atrevo-me a dizer que, 
para um jovem que quer seguir Cristo, o essencial é a busca e a 
adesão à sua vocação.

Testemunhar o amor

Agradeço a todas as realidades eclesiais que vos permitem 
encontrar, pessoalmente, Cristo vivo na sua Igreja: as 
paróquias, as associações, os movimentos, as comunidades 
religiosas, as mais variadas expressões de serviço missionário. 
Muitos jovens encontram, no voluntariado missionário, 
uma forma para servir os «mais pequenos» (cf. Mt 25, 40), 
promovendo a dignidade humana e testemunhando a alegria 
de amar e ser cristão. Estas experiências eclesiais fazem com 
que a formação de cada um não seja apenas preparação para o 
seu bom-êxito profissional, mas desenvolva e cuide um dom do 
Senhor para melhor servir aos outros. Estas louváveis formas 
de serviço missionário temporâneo são um começo fecundo e, 
no discernimento vocacional, podem ajudar-vos a decidir pelo 
dom total de vós mesmos como missionários.

De corações jovens, nasceram as Pontifícias Obras 
Missionárias, para apoiar o anúncio do Evangelho a todos os 
povos, contribuindo para o crescimento humano e cultural 
de muitas populações sedentas de Verdade. As orações e as 
ajudas materiais, que generosamente são dadas e distribuídas 
através das POMs, ajudam a Santa Sé a garantir que, quantos 
recebem ajuda para as suas necessidades, possam, por sua 
vez, ser capazes de dar testemunho no próprio ambiente. 
Ninguém é tão pobre que não possa dar o que tem e, ainda 
antes, o que é. Apraz-me repetir a exortação que dirigi aos 
jovens chilenos: «Nunca penses que não tens nada para dar, 
ou que não precisas de ninguém. Muita gente precisa de ti. 
Pensa nisso! Cada um de vós pense nisto no seu coração: muita 
gente precisa de mim» (Encontro com os jovens, Santiago – 
Santuário de Maipú, 17/I/2018).

Queridos jovens, o próximo mês missionário de outubro, 
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em que terá lugar o Sínodo a vós dedicado, será mais uma 
oportunidade para vos tornardes discípulos missionários cada 
vez mais apaixonados por Jesus e pela sua missão até aos 
últimos confins da terra. A Maria, Rainha dos Apóstolos, ao 
Santos Francisco Xavier e Teresa do Menino Jesus, ao Beato 
Paulo Manna, peço que intercedam por todos nós e sempre 
nos acompanhem.

Vaticano, 20 de Maio – Solenidade de Pentecostes – de 2018

FRANCISCO
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FOTO: João Cláudio Fernandes

11



Nota Pastoral

1. Por motivo do centenário da Carta Apostólica Maximum 
Illud, de 30 de novembro de 1919, do Papa Bento XV, o Papa 
Francisco declarou o mês de outubro de 2019 “Mês Missionário 
Extraordinário”, tendo como objetivo despertar para uma 
maior consciência da missão e retomar com novo impulso a 
transformação missionária da vida e da pastoral.
Em união com o Santo Padre, queremos celebrar esse 
centenário apelando a um maior vigor missionário em todas as 
dioceses, paróquias, comunidades e grupos eclesiais, desde os 
adultos aos jovens e crianças.
Acolhendo com alegria a proposta do Papa Francisco de um 
Mês Missionário Extraordinário para toda a Igreja, nós, Bispos 
portugueses, propomo-nos ir mais longe e celebraremos esse 
mês como etapa final de um Ano Missionário em todas as 
nossas Dioceses, de outubro de 2018 a outubro de 2019.

Encontro pessoal com Jesus Cristo

2. Desde o início do seu pontificado, o Papa Francisco tem 
convidado todo o cristão, em qualquer lugar e situação, a renovar 
o seu encontro pessoal com Jesus Cristo, a tomar a decisão de 
se deixar encontrar por Ele e a procurá-l’O dia-a-dia, sem cessar. 
Repetidas vezes, no seguimento dos seus antecessores, tem 
lembrado que a ação missionária é o “paradigma de toda a 
obra da Igreja”. Assim sendo, não podemos ficar tranquilos, em 
espera passiva: é necessário passar de uma pastoral de mera 
conservação para uma pastoral decididamente missionária. 
Com o “sonho missionário de chegar a todos”, o Santo Padre tem 
incentivado a ir às periferias, a ir até junto dos pobres, convidando 
os jovens a “fazer ruído”, a não “ficarem no sofá” a verem a vida a 
passar. Convida a Igreja a não ficar entre si sem correr riscos, mas 

Nota Pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa
para o Ano Missionário e o Mês Missionário Extraordinário

“Todos, Tudo e 
Sempre em Missão”
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ter a coragem de ser uma Igreja viva, acolhedora, dos excluídos 
e dos estrangeiros.

Em estado permanente de Missão

3. A preocupação que tinha Bento XV há quase cem anos, e 
que o documento conciliar Ad gentes nos recorda há mais de 
cinquenta anos, permanece plenamente atual. Lembrando as 
palavras de São João Paulo II, “a missão de Cristo Redentor, 
confiada à Igreja, está ainda longe do seu pleno cumprimento. 
Uma visão de conjunto da humanidade mostra que tal missão 
está ainda no começo, e devemos empenhar-nos com todas as 
forças no seu serviço… A missão renova a Igreja, revigora a sua 
fé e identidade, dá-lhe novo entusiasmo e novas motivações. 
É dando a fé que ela se fortalece! A nova evangelização dos 
povos cristãos há de encontrar também inspiração e apoio no 
empenho pela missão universal”1. Só assim nos constituímos 
em “estado permanente de missão em todas as regiões da 
Terra”2.

4. Se Bento XV convidava “cada um a pensar que deve ser como 
que a alma da sua missão”3, o Papa Francisco diz que é tarefa 
diária de cada um “levar o Evangelho às pessoas com quem 
se encontra, porque o anúncio do Evangelho, Jesus Cristo, é o 
anúncio essencial, o mais belo, mais importante, mais atraente 
e, ao mesmo tempo, o mais necessário” (EG 127).
Como discípulos missionários, devemos entrar decididamente 
com todas as forças nos processos constantes de renovação 
missionária, pois, hoje, cada terra e cada dimensão humana 
são terra de missão à espera do anúncio do Evangelho.

Viver a Missão

5. O Papa Francisco indica quatro dimensões para prepararmos 
e vivermos o Mês Missionário Extraordinário de outubro de 2019:
Encontro pessoal com Jesus Cristo vivo na sua Igreja: Eucaristia, 
Palavra de Deus, oração pessoal e comunitária.
Testemunho: os santos, os mártires da missão e os confessores 
da fé, que são expressão das Igrejas espalhadas pelo mundo.

1 JOÃO PAULO II, Carta Encíclica Redemptoris Missio (RM), 7 de dezembro de 1990, 1-2.

2 FRANCISCO, Exortação apostólica Evangelii Gaudium (EG), 25.

3 BENTO XV, Carta Apostólica Maximum Illud (MI), 30 de novembro de 1919, 11.
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4 FRANCISCO, Exortação Apostólica Gaudete et Exsultate, 19 de março de 2018, 142.

5 Cf. CONFERÊNCIA EPISCOPAL PORTUGUESA, Carta Pastoral “Como Eu vos fiz, fazei vós também”.
Para um rosto missionário da Igreja em Portugal, 17 de junho de 2010, 4.

Formação: bíblica, catequética, espiritual e teológica sobre a 
missão.
Caridade missionária: ajuda material para o imenso trabalho 
da evangelização e da formação cristã nas Igrejas mais 
necessitadas. 

Estas dimensões de oração, reflexão e ação propostas pelo 
Santo Padre, assim como o tema do Dia Mundial das Missões 
em 2019 – “Batizados e enviados: a Igreja de Cristo em missão 
no mundo” – estarão presentes nas várias iniciativas diocesanas 
ao longo de todo o Ano Missionário, sempre centrados na 
Palavra e na Eucaristia: “partilhar a Palavra e celebrar juntos 
a Eucaristia torna-nos mais irmãos e vai-nos transformando 
pouco a pouco em comunidade santa e missionária”4.

6. A missão dada por Jesus aos seus discípulos é impressionante: 
uma missão ampla “por todo o mundo” (Mc 16,15), “a todas 
as gentes” (Mt 28,19), eficaz nos “sinais” que a acompanham 
(Mc 16,17), profunda e alegre, que só pode realizar-se desde a 
experiência do Ressuscitado e a sua colaboração confirmada 
(Mc 16,20). Do encontro com a Pessoa de Jesus Cristo nasce 
a Missão que não se baseia em ideias nem em territórios, mas 
“parte do coração” e dirige-se ao coração, uma vez que são “os 
corações os verdadeiros destinatários da atividade missionária 
do Povo de Deus”5.

7. As iniciativas e atividades de cooperação missionária são 
dirigidas e coordenadas em toda a parte, por mandato do 
Sumo Pontífice, pela Congregação para a Evangelização dos 
Povos. Contudo, cabe às Igrejas locais, quer a nível nacional, 
através das Comissões Episcopais das Missões, quer a nível 
diocesano, na pessoa do próprio Bispo, tarefas semelhantes. 
A Congregação para a Evangelização dos Povos serve-se, em 
cada país, das quatro Obras Missionárias Pontifícias (OMP) 
[Propagação da Fé, Infância Missionária, São Pedro Apóstolo, 
União Missionária], que sendo as Obras do Papa, são-no 
também do Episcopado e de todo o Povo de Deus, devendo 
dar-se-lhes, com todo o direito, o primeiro lugar.
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É por isso que apelamos uma vez mais para que em todas as 
nossas dioceses surjam “Centros Missionários Diocesanos 
(CMD) e Grupos Missionários Paroquiais (GMP), laboratórios 
missionários, células paroquiais de evangelização que, em 
consonância com as OMP e os Centros de animação missionária 
dos Institutos Missionários, possam fazer com que a missão 
universal ganhe corpo em todos os âmbitos da pastoral e da 
vida cristã”6, que nos animem a ter a coragem de alcançar todas 
as periferias que precisam da luz do Evangelho, numa missão 
total que deve envolver Todos, Tudo e Sempre.

Renovação missionária 

8. Ao longo deste Ano Missionário, de outubro de 2018 a outubro 
de 2019, façamos todos – bispos, padres, diáconos, consagrados 
e consagradas, adultos, jovens, adolescentes, crianças – a 
experiência da missão. Sair. Irmos até uma outra paróquia, uma 
outra diocese, um outro país em missão, para sentirmos que 
somos chamados por vocação a sermos universais, ou seja, a 
termos responsabilidade não só sobre a nossa comunidade, mas 
sobre o mundo inteiro.

9. Paulo VI interpela-nos a “conservar o fervor do espírito e a 
suave e reconfortante alegria de evangelizar, mesmo quando 
for preciso semear com lágrimas… É que o mundo do nosso 
tempo que procura, ora na angústia, ora com esperança, quer 
receber a Boa Nova dos lábios, não de evangelizadores tristes e 
desencorajados, impacientes ou ansiosos, mas sim de discípulos 
missionários do Evangelho cuja vida irradie fervor, pois foram 
quem recebeu primeiro em si a alegria de Cristo, e são aqueles 
que aceitaram arriscar a sua própria vida para que o reino seja 
anunciado e a Igreja seja implantada no meio do mundo”7.

Não esqueçamos as novas gerações e o mundo dos jovens, que 
nos chamam a construir uma pastoral missionária “para” e “a 
partir” dos jovens. No contacto direto com eles, com as suas 
esperanças e frustrações, anseios e contradições, tristezas e 
alegrias, anunciemos as boas notícias da parte de Deus. 

6 Ibidem, 20.

7 PAULO VI, Exortação Apostólica Evangelli Nuntiandi, 8 de dezembro de 1975, 80.
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Nesse contacto, à imagem do Senhor Jesus, “o missionário não 
se irrita, não desanima, não despreza nem trata com dureza… 
mas a todos procura atrair com bondade até aos braços de 
Cristo, o Bom Pastor” (MI 43).

10. Que este Ano Missionário se torne uma ocasião de graça, 
intensa e fecunda, de modo que desperte o entusiasmo 
missionário. E que este jamais nos seja roubado! Nesse 
entusiasmo, a formação missionária deve perpassar toda 
a nossa catequese e as escolas de leigos, e ser inserida nos 
currículos dos Seminários e das Faculdades de Teologia.
Celebremos este Ano Missionário “sob a proteção de Maria, para 
que sejamos no mundo sentinelas da madrugada que sabem 
contemplar o verdadeiro rosto de Jesus Salvador, aquele que 
brilhou na Páscoa, e descobrir novamente o rosto jovem e belo 
da Igreja, que brilha quando é missionária, acolhedora, livre, fiel, 
pobre de meios e rica no amor”8.

Fátima, 20 de maio de 2018, Solenidade do Pentecostes

8 FRANCISCO, Homilia da missa de 13 de Maio de 2017 em Fátima.
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D. Manuel Linda

1. A atividade missionária está interligada com a própria 
essência do cristianismo. Como sabemos, as últimas palavras 
do Senhor foram precisamente: “Ide por todo o mundo e 
pregai o Evangelho a toda a criatura” (Mc 16, 15). Os discípulos 
levaram muito a sério esta ordem. São Paulo notabilizou-
se particularmente na difusão da fé. Mas não só ele. De tal 
forma que, cem anos depois, o Evangelho já tinha chegado a 
praticamente todos os povos entre a Pérsia (Irão) e a Irlanda.

2. Durante muito tempo, confiou-se esta tarefa aos bispos e 
padres. E falava-se em «apostolado», a atividade típica do 
Apóstolo ou dos bispos e seus diretos colaboradores. As Ordens 
religiosas deram sempre um contributo especialíssimo. A 
partir das descobertas, realizaram uma obra imensa e heroica, 
anunciando a fé, favorecendo as relações entre os povos, 
difundindo cultura e lançando as bases para os modernos 
direitos humanos.

3. Mas sobreveio um certo cansaço. É então que o Papa Bento 
XV, com uma Carta de 30 de novembro de 1919, veio recordar 
que a missão não é exclusiva dos padres, mas de todos os 
cristãos, e que urgia um novo ardor, pois eram pouquíssimos 
os que conheciam o Salvador. Este documento marca uma 
nova etapa no dinamismo missionário e produziu frutos 
maravilhosos.

4. Por isto, o Papa Francisco, quis assinalar esse centenário 
declarando outubro de 2019 como “Mês Missionário 
Extraordinário”. Mas, como nós, em Portugal, já damos muito 
relevo ao “outubro Missionário”, os Bispos desejam um ano 
inteiro dedicado à missão, para que toda a Igreja renove o 
encontro pessoal com Jesus Cristo e O testemunhe por todos 

Vive e empenha-te 
na Missão!

Mensagem do Presidente da Comissão Episcopal das Missões 
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os meios. Ou, como diz o Papa, “leve o Evangelho às pessoas 
com quem se encontra, porque o anúncio do Evangelho, Jesus 
Cristo, é o anúncio essencial, o mais belo, mais importante, 
mais atraente e, ao mesmo tempo, o mais necessário” (EG 127).

5. Por feliz acaso, este ano coincide, também, com um tempo 
em que muito ouvimos falar dos jovens, por motivo do Sínodo 
que lhes é dedicado. E quando se fala em jovens, pensamos 
logo em duas atitudes fundamentais: o inconformismo e a 
capacidade de se entregarem a um ideal de vida. Juventude, de 
facto, conjuga-se bem com generosidade, grandeza de ânimo, 
dedicação às grandes causas, sã utopia, proximidade afetiva. E 
a atividade missionária não será isso mesmo? Deste modo, foi, 
é e será muito estreita a interligação entre juventude e missão.

6. Claro que a missão não é realizar obras civis, conhecer povos 
e culturas, aventureirismo, fechar negócios, fazer turismo, etc. 
Ninguém parte para a missão para prosseguir os seus interesses. 
Só há missão quando encontramos Alguém que muda a 
nossa vida e deixamos que Ele crie em nós uma necessidade 
irrefreável de comunicar aos outros esse Amor, capaz de gerar 
novas relações entre os homens e de estabelecer esperança. 
Há missão quando o «enamoramento» com o Senhor Jesus 
nos leva a sentir o que Ele sente e a fazer o que Ele faz.

7. Amigo e amiga, por que esperas? Se conheces, Jesus, 
anuncia-O. Não te limites a viveres uma fé «assim-assim». 
Como diz o Papa Francisco, “é feio ver um jovem estático, 
que vive, mas vive como um vegetal. Dão-me muita tristeza 
ao coração os jovens que vão para a reforma aos 20 anos! 
Sim, envelheceram cedo... É preciso VIVER, não «ir vivendo»” 
(21/6/2015). Amigo, vive. Vive e empenha-te!

Manuel Linda
Presidente da Comissão Episcopal das Missões
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FOTO: Lúcia Pedrosa
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A Conferência Episcopal Portuguesa aprovou a celebração de 
um Ano Missionário, que se inicia em outubro de 2018 e culmina 
em outubro de 2019 como «Mês Missionário Extraordinário. A 
dimensão missionária estará subjacente às iniciativas pastorais 
diocesanas e nacionais ao longo do Ano Missionário, que será 
vivido no encontro com Jesus Cristo na Igreja, na liturgia, no 
testemunho dos santos e mártires da missão, na formação bíblica, 
catequética, espiritual e teológica, e na caridade missionária.

(Nota Pastoral: “Todos, Tudo e Sempre em Missão”)



P. Adelino Ascenso

 1. Citando o filósofo espanhol Xavier Zubiri, o Papa 
Francisco afirma, na sua exortação apostólica Gaudete et 
Exsultate, que «não é que a vida tenha uma missão, mas a 
vida é uma missão» (GE, 27). Sim, a missão deve ser encarada 
como desafio e aventura, que é a própria vida; esperança e 
dor; saída destemida de nós mesmos, em busca de sonhos. 
As pantufas abandonadas, as sandálias preparadas para a 
caminhada, sem nos deixarmos tolher por medos de desertos 
tórridos ou mares encapelados, pois «a ousadia e a coragem 
apostólica são constitutivas da missão» (GE, 131). Assim como 
somos convidados a sermos santos no quotidiano da nossa 
trivialidade, também somos exortados a fazermos com que a 
nossa existência seja uma verdadeira missão de encontro, de 
descoberta, de abertura à surpresa. Sim, porque a maravilha 
do desafio da missão está na sua imprevisibilidade e na 
«rebeldia» do Espírito, que não se deixa prender nem limitar, 
porque «sopra onde quer» (Jo 3,8).

 2. Num encontro recente, em que três jovens foram 
os protagonistas convidados a apresentarem as suas 
preocupações, os seus anseios e as suas perplexidades sobre 
as relações com a Igreja institucionalizada, os mesmos jovens 
realçavam o seu desejo de transparência, de confiança e 
de espaço. E desejavam orientação e sabedoria. O Sínodo 
dos Bispos «Os jovens, a fé e o discernimento vocacional», 
que inicia em outubro de 2018 e se prolonga até outubro de 
2019, deve dilatar-nos o olhar e a capacidade de escuta, de 
acompanhamento e de humildade. Os jovens estão no centro e 
devem fazer-nos estremecer com os seus anseios de espaço e 
de compreensão; eles exigem que exijamos! Não depreciemos 
a sua sede de divino e a sua fome de mais! O Espírito está com 
eles, na sua rebeldia e nos seus gritos de alerta.

Agarra o desafio 
da Missão!

Mensagem do Presidente dos Institutos Missionários Ad Gentes
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 3. Como despertar em nós a consciência para a missão 
nesta cultura pós-moderna, nesta civilização «pós-humana»; 
neste mundo complexo, fragmentado, egocentrista, sedento 
de interioridade e de afetividade? Num mundo onde 
aprendemos mais com as perguntas sem resposta do que com 
as respostas a perguntas desatualizadas que já ninguém faz? 
Hoje requer-se que o paradigma do testemunho seja dilatado e 
aprofundado. A partilha da própria experiência é aquilo ao qual 
nos podemos agarrar, pelo qual nos podemos deixar envolver. 
Não palavras ocas, mas sim sinais perenes de entrega total e 
de risco; não um deambular por planuras do supérfluo, mas 
um calcorrear terrenos pedregosos em que os obstáculos dão 
novo sabor à existência. 

 4. Nos nossos olhares lânguidos ou apáticos, podemos 
correr o risco de não ver aquilo que nos poderia realizar como 
pessoas. Não deixemos passar este ano verdadeiramente 
missionário! A Conferência Episcopal Portuguesa garantiu 
que «a dimensão missionária estará subjacente às iniciativas 
pastorais diocesanas e nacionais ao longo do Ano Missionário, 
que será vivido no encontro com Jesus Cristo na Igreja, na 
liturgia, no testemunho dos santos e mártires da missão, na 
formação bíblica, catequética, espiritual e teológica, e na 
caridade missionária» (194.ª Assembleia Plenária da CEP, abril 
2018). Não deixemos que nos escape esta dádiva. Agarremos 
a missão com todo o nosso fervor, pois – diz-nos o Papa 
Francisco – «somos frágeis, mas portadores de um tesouro 
que nos faz grandes e pode tornar melhores e mais felizes 
aqueles que o recebem» (GE 131).

Adelino Ascenso
Presidente dos IMAG
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Rosário Missionário

MISTÉRIOS GOZOSOS
(Segundas e Sábados)

1º Mistério:  
A Anunciação do Anjo a Nossa Senhora

 “Eis a serva do Senhor; 
faça-se em mim segundo a tua palavra” (Lc 1,38).

Assim como Maria, há 2000 anos, foi desafiada por Deus a 
dizer SIM, Deus continua a chamar cada um de nós para o 
desafio da missão, a fim de sermos fonte de luz, de esperança 
e de vida em todos os lugares e contextos da nossa vida. 
Possa cada um de nós agarrar o desafio da missão, tal como 
Maria, estando atentos à voz de Deus que nos chama e 
convida a aceitar ser, pelo Amor. 

2º Mistério: 
 Visitação de Nossa Senhora a sua prima  SantaIsabel

 Então, erguendo a voz, Isabel exclamou: «Bendita és tu entre as 
mulheres e bendito é o fruto do teu ventre» (Lc 1, 42).

Maria surpreende-se com o facto da sua prima Isabel, na 
sua velhice, estar prestes a ser mãe, e parte para a visitar. 
Juntas, exultando de alegria, glorificam o Senhor, dando 
graças por tudo quanto Ele, todo-poderoso, faz acontecer 
por Amor.   
Possa cada um de nós agarrar o desafio da missão, deixando-
se maravilhar pelo dom que é a Vida, procurando estar 
sempre disponível para os outros.
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3º Mistério: 
O Nascimento de Jesus no presépio de Belém

«Não temais, pois anuncio-vos uma grande alegria, que o será 
para todo o povo» (Lc 2, 10).

Na pobreza do presépio de Belém, nasce Jesus, o Salvador. 
Deus aceita encarnar, por amor, junto de nós, e o seu Filho 
torna-se luz para o mundo inteiro. Num mundo que privilegia 
o ter em vez do ser, o nascimento de Jesus torna-se convite 
a redescobrirmos o que é essencial.
Possa cada um de nós agarrar o desafio da missão, tendo 
presente na nossa oração os mais pobres, excluídos e 
marginalizados da nossa sociedade. Que façamos da nossa 
vida presença de Deus no meio deles, promovendo os seus 
direitos e restituindo-lhes toda a sua dignidade, fazendo-os 
sentir-se amados.

4º Mistério: 
A Apresentação do Menino Jesus no templo

«Agora, Senhor, deixa partir o teu servo em paz, porque os meus 
olhos viram a tua salvação» (Lc 2, 29-30).

Jesus, sendo Deus, não necessitava de ser submetido a este 
ritual. Contudo, Maria e José sobem ao templo para oferecer 
Jesus, para que se cumpra a lei, para o consagrar ao Pai. E no 
encontro com Simeão, veem confirmado tudo quanto o Anjo 
lhes havia dito:  Jesus é o consumar da esperança messiânica 
de todo o povo. A sua missão será a de salvar todo o mundo, 
pelo Amor. 
Possa cada um de nós agarrar o desafio da missão, rezando 
para que Deus toque e abra os corações das pessoas que 
sofrem, sobretudo nos países em desenvolvimento, e das 
pessoas que o ignoram, fazendo com que elas coloquem as 
suas vidas nas Suas mãos.



5º Mistério: 
O encontro do Menino Jesus no Templo entre os Doutores

«Filho, porque nos fizeste isto? Teu Pai e eu, andávamos aflitos à 
tua procura» (Lc 2, 48).

Jesus é encontrado, finalmente, no templo, na casa de Seu 
Pai, num diálogo com os doutores, surpreendendo com a sua 
sabedoria mas aberto a escutar e a aprender. Maria e José, 
quando o descobrem, não entendem a sua resposta, mas 
guardam no coração esta experiência de fé.
Possa cada um de nós agarrar o desafio da missão, rezando 
por todos os idosos para que sejam respeitados como voz de 
sabedoria. Juntos, novos e velhos, possam ser construtores 
da paz, transformando, com Amor, o nosso mundo. 

FOTO: Victor Silva
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MISTÉRIOS DOLOROSOS
(Terças e Sextas)

Meditar nos mistérios dolorosos pode levar-nos à repulsa, a querer fugir do 
sofrimento presente na Paixão de Jesus e da humanidade ferida ou a abrir-nos 
à misericórdia. O que significa sair de nós mesmos e entrar no mistério do sof-
rimento de Jesus e no sofrimento de tantos homens e mulheres que, hoje como 
ontem, são vítimas da injustiça, da exploração, da perseguição, da condenação 
e da morte. Desafia-nos a ver e a encontrar, impele-nos a orar, porque a visão e 
o encontro geram a misericórdia, mesmo num mundo fechado sobre si mesmo 
e indiferente ao outro. Mas, se seguimos Jesus com o coração, mesmo pelo 
caminho misterioso da Cruz e da morte, pode renascer a coragem e a confiança 
e disponibilizar-se para o encontro.

1º Mistério: 
A Agonia de Jesus no Horto das Oliveiras

Senhor Jesus, quando nos assalta a angústia de ver 
aproximar-se a hora da partida, quando a fadiga e o 
sofrimento nos dominarem, permite que encontremos em 
Ti a força que nos ajude a sair de nós mesmos, sem que se 
extinga em nós a esperança de que a vida é mais forte do 
que a morte.
Oremos, com Maria, por todos os doentes terminais, e 
pelos idosos, para que, no meio do seu sofrimento e da sua 
fragilidade não percam o sentido da vida e encontrem em 
nós, irmãos que os acompanhem, escutem e acolham com 
carinho e compaixão.

2º Mistério: 
A Flagelação de Jesus

No corpo sofrido de Jesus e dos nossos irmãos, são inúmeros os 
homens, as mulheres e até as crianças abusados, humilhados, 



torturados, assassinados, sob todas as dimensões do céu e em 
cada momento da história. Jesus integra-se no terrível cortejo 
dos sofrimentos que o ser humano inflige ao ser humano. 
Conhece o abandono dos humilhados e dos mais desvalidos. 
Mas, que ajuda nos pode dar o sofrimento de mais um inocente?
Nós, Vos pedimos, Senhor, que não nos deixeis indiferentes, 
perante todas as situações de sofrimento do nosso mundo, que 
parecem não ter sentido: pelas vítimas de perseguição, pelas 
crianças que são escravizadas no trabalho, pelos inocentes que 
morrem nas guerras, pelos refugiados que arriscam a vida a 
fugir da violência em busca de uma vida melhor. 

3º Mistério
Jesus é coroado de espinhos

Contemplamos Jesus, coroado de espinhos, vemo-Lo sem 
aspeto atraente, desprezado e abandonado, como alguém 
cheio de dores, habituado ao sofrimento, diante do qual se 
tapa o rosto, menosprezado e desconsiderado. Na verdade, 
Ele tomou sobre Si as nossas doenças, carregou as nossas 
dores. 
Senhor, nós deparamo-nos com alguns espinhos no nosso 
caminho. Ajuda-nos a olhar para Ti, para sabermos viver a 
dor na esperança. Pois sabemos que a nossa vida tem rumo 
certo, quando vivemos a Tua Palavra.

4º Mistério
Jesus a caminho do Calvário e o encontro com sua Mãe

Deus quis que a vida viesse ao mundo através dos sofrimentos 
de uma mãe que dá a vida ao mundo. Todos precisam de 
uma Mãe, inclusive Deus. «O Verbo fez-Se homem» (Jo  1, 
14) no ventre de uma Virgem. Maria acolheu-O, deu-O à luz, 
em Belém, envolveu-O em panos, defendeu-O e ajudou-O a 
crescer com o calor do seu amor e chegou, juntamente com 
Ele, à sua «hora». Maria vê agora o seu Filho, desfigurado 
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e exausto sob o peso da cruz, que carrega a caminho do 
Calvário. Olhos lacrimosos, aqueles da Mãe, que participa no 
sofrimento do Filho, mas olhos também cheios de esperança.
Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, cuidai de todos os órfãos 
da Terra, protegei todas as pessoas que são vítimas da 
exploração e da violência. Inspirai cada mãe a educar os seus 
filhos na ternura do amor de Deus, e, na hora da provação, a 
acompanhar o seu caminho com a força silenciosa da sua fé.

5º Mistério:
A Crucifixão e morte de Jesus

Jesus, recordar a tua morte é para nós a semente de 
esperança que nos reconcilia com a morte e faz com que 
vivamos nesta vida, à imagem da tua vida e entrega, que se 
fez inteiramente dom pela vida do mundo.
Acolhe, Senhor, na Tua ternura aqueles que viveram e 
caminharam para Ti. Os missionários que hoje continuam a 
ser martirizados por causa da fé. Pedimos-te, Senhor, porque 
transformaste a dor em alegria, que transformes todas as 
formas de crucifixão e morte, em vida, em libertação.



MISTÉRIOS DA LUZ
(Quintas)

1º mistério  
O Batismo de Jesus no rio Jordão

«Depois de ter sido batizado, Jesus saiu da água. E eis que o Céu 
se abriu e Ele viu o Espírito de Deus descer sobre Si, como uma 

pomba» (Mt 3, 16).

Pelo batismo, somos ungidos pelo Espírito Santo, este 
espírito de Amor que nos ilumina, aquece e transforma. No 
batismo, é o próprio Deus que nos diz “Este é o meu filho 
muito amado”. Jesus foi batizado para que hoje tenhamos 
a graça de pertencer a esta comunidade, que queremos ver 
comprometida na nossa sociedade. 
Possa cada um de nós agarrar o desafio da missão, 
rezando por todos os cristãos perseguidos, que não podem 
viver livremente a sua fé. Que o Batismo seja força para 
conseguirmos perseverar e assumirmos dia a dia este Deus 
que nos ama incondicionalmente. 

2º mistério: 
A revelação de Jesus nas Bodas de Caná

 «A Mãe de Jesus disse aos serventes: “Fazei o que Ele vos disser” 
(Jo 2, 5).

Maria, vendo que estavam a ficar sem vinho, chamou Jesus 
e confiou que Ele havia de o providenciar. Com uma vida 
conduzida a um ritmo tão acelerado, nem sempre é fácil 
estarmos despertos para as necessidades dos que estão 
ao nosso lado. Por outro lado, é também Maria que nos 
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convida a confiarmos em Jesus, fazendo tudo aquilo que 
sentirmos ser sua vontade.
Possa cada um de nós agarrar o desafio da missão, pedindo 
que nos ilumine sempre com o seu Amor, que nos impele a 
ser pró ativos e fazer sempre o bem.

3º mistério
O anúncio do reino de Deus, como convite à conversão

 «Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia e começou 
a proclamar o Evangelho, a alegre mensagem de Deus» (Mc 1, 14).

O Evangelho é, sem dúvida, a Boa Nova que nos confirma o 
grande Amor de Deus Pai para connosco. A sua radicalidade 
toca-nos e provoca-nos para uma vida nova, para fazermos 
presente na terra o seu Reino celeste. Jesus mostra-nos que 
o amor é realmente algo que ainda faz sentido e que vale 
realmente a pena ser vivido. 
Possa cada um de nós agarrar o desafio da missão, tendo a 
audácia de fazer da nossa vida anúncio por palavras e ações do 
Evangelho, levando-o a todos os cantos do mundo.

4º mistério
 A Transfiguração de Jesus no Monte Tabor.

Pedro disse a Jesus: «Mestre, como é bom estarmos aqui! Façamos 
três tendas: uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias» 

(Lc 9, 33). 

A transfiguração de Jesus é o momento que confirma, 
junto dos apóstolos, Jesus como Messias. A sua presença 
transfigurada inflama-os de fé, fá-los querer perpetuar 
no tempo este momento de encontro profundo, que lhes 
aponta um sentido para a vida: a esperança. 
Possa cada um de nós agarrar o desafio da missão, rezando 
por todos aqueles que se encontram perdidos, sem sentido. 
Que as adversidades da vida possam ser ultrapassadas, 
perseverando neste amor que recebemos de Deus.



5º mistério
 A Última Ceia de Jesus com os Apóstolos e 

a instituição da Eucaristia
Enquanto comiam, tomou um pão e, depois de pronunciar a 

bênção, partiu-o e entregou-o aos discípulos dizendo: «Tomai e 
comei: isto é o meu corpo» (Mc 14, 22).

A Eucaristia é o melhor e maior alimento na vida de um 
Cristão, que renova a nossa fé e esperança, de modo a 
sermos testemunhas da alegria do evangelho para todas 
as pessoas que fazem parte da nossa vida. No pão e vinho 
sacramentados, Jesus permanece vivo entre nós! É-nos 
dado por Amor! 
Possa cada um de nós agarrar o desafio da missão, 
ajudando-nos a desvendar este mistério de amor e a 
pormo-nos constantemente ao serviço, doando a nossa 
vida aos nossos irmãos.

FOTO: Lucia Pedrosa
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MISTÉRIOS GLORIOSOS
(Quartas e Domingos)

A casa da glória ou a glória da casa
A oração e meditação dos Mistérios Gloriosos ajudam-nos, e de que 
maneira, a viver, a compreender e a anunciar o amor de Jesus por nós, 
levado ao extremo, causando-lhe a morte e, depois, a ressurreição. A 
alegria e toda a vivência que Maria experimentou no Encontro com o Seu 
Filho RESSUSCITADO, terá sido tão especial e tão intensa que nenhum 
evangelista as pôde descrever. Mas Maria pode e quer partilhá-la com 
quem, unida a Ela, reza e contempla os Mistérios da vida de Jesus, de modo 
especial os que se referem à sua vida gloriosa.

1º Mistério:
A Ressurreição de Jesus

“Dois anjos disseram às Mulheres: “Por que buscais entre 
os mortos Aquele que vive? Não está aqui. Ressuscitou! ”. 
Enquanto rezamos este Mistério, meditemos, também, na 
tendência que temos para buscar soluções, sentido, saída 
para os problemas, onde não se podem encontrar. A VIDA só 
está em Jesus Ressuscitado! 

2º Mistério
A Ascensão de Jesus ao Céu

“E o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi arrebatado 
ao céu e sentou-Se à direita de Deus”. Missão cumprida! 
Toca-nos a nós continuá-la, com os pés na Terra e os olhos 
no Céu!



3º Mistério
A descida do Espírito Santo sobre Nossa Senhora e os Apóstolos

“E apareceram-lhes línguas divididas, como fogo, pousando 
sobre cada um deles”. Sabemos como o Espírito Santo 
transformou por completo os Apóstolos. Se verdadeiramente 
queremos que Ele também nos transforme, e transforme o 
nosso mundo, peçamos-Lhe, por meio de Maria.

4º Mistério
A Assunção de Nossa Senhora ao Céu

“Quando... este corpo mortal se revestir da imortalidade, 
então se cumprirá o que está escrito: a morte foi absorvida 
na vitória”. A glorificação dos nossos corpos mortais é um 
dos muitos e grandes frutos da Ressurreição de Jesus e, 
MARIA, como era natural, teve primazia. Como seria o seu 
canto do Magnificat e do Aleluia, quando se encontrou, em 
plenitude, com o Mistério de Deus e do Seu Filho? E o nosso, 
como será?

5º Mistério
A Coroação de Nossa Senhora no Céu como Rainha

“À vossa direita, Senhor, está a Rainha, revestida de beleza 
e de glória”. Não podíamos ter maior e melhor intercessora! 
Como Rainha, Ela vela pela Paz, pelo pão e pelo progresso da 
nossa Humanidade. Recordemos as mil e uma manifestações 
dessa Sua ação e atenção ao longo da História da Igreja e, 
concretamente, do nosso País.
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