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Caros irmãos Presbíteros, Diáconos, Religiosos, Religiosas, Seminaristas, 
Leigos e Leigas da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim,

Apresento, com muita alegria e esperança, este rico material orientador 
e dinamizador do Ano Missionário Jovem em curso na nossa Diocese. Ele 
é fruto do empenho da Comissão de Padres constituída para este fim, mas 
suas raízes remontam aos impulsos que o Espírito Santo tem suscitado na 
Igreja universal e em nossa Igreja particular.

Em âmbito universal, o Papa Francisco nos convocou a viver, neste ano, 
um Mês Missionário Extraordinário, como “um tempo extraordinário de 
missionariedade no mês de outubro de 2019, para comemorar o centenário 
da promulgação da Carta Apostólica Maximum illud, do Papa Bento XV”. 
Na sua Carta para o Dia Mundial das Missões 2019, nosso Papa resume 
os objetivos dessa iniciativa jubilar: “renovar o compromisso missionário 
da Igreja, potenciar evangelicamente a sua missão de anunciar e levar ao 
mundo a salvação de Jesus Cristo, morto e ressuscitado”. O tema escolhido 
pelo Papa Francisco, “Batizados e enviados: a Igreja de Cristo em missão 
no mundo”, quer nos ajudar a reencontrar o sentido missionário da nossa 
adesão de fé a Jesus Cristo.

Em profunda sintonia com toda a Igreja, realizamos a 13ª Assembleia 
Diocesana de Pastoral, ao longo do ano de 2018, num dinâmico e frutuoso 
processo de avaliação e enriquecimento, a partir da vivência concreta de 
nossas Comunidades Eclesiais de Base. Dentre as Urgências assumidas pela 
Assembleia Diocesana, para os anos de 2019 a 2023, estão os Jovens e a 
Missão, cujo foco conjunto concentra-se na realização do Ano Missionário 
Jovem, a desenvolver-se de outubro de 2019 a outubro de 2020, mas que 
continuará florescendo e produzindo frutos nos anos posteriores. O tema 
segue a inspiração do Papa Francisco para o Mês Missionário Extraordinário 
que, em nossa Diocese, alarga-se durante todo um ano de especial atenção 
à consciência e às iniciativas do lugar e da importância dos jovens e da 
missão na Igreja Particular de Cachoeiro de Itapemirim.

O “Guia do Ano Missionário Jovem”, material que agora temos em 
mãos, é grande fonte de conteúdos a partir do Magistério, mas é também 

1. APRESENTAÇÃO
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um indicador programático de todo este ano rico e especial em nossa vida 
diocesana. Não se esgota, pois potencializa as iniciativas que devem eclodir 
da dinâmica da vida cristã que experimentamos em nossas várias instâncias 
eclesiais. A cruz missionária jovem nos acompanhará no percurso anual, 
como memória do nosso batismo e do nosso seguimento a nosso Senhor 
Jesus Cristo, ela que é tão presente na religiosidade cultivada por nosso 
povo, em nossas orações e na liturgia.

Este Ano Missionário Jovem coincide com o tempo de espera, de 
oração, de preparação e de acolhimento para recebermos o quinto Bispo 
diocesano de Cachoeiro de Itapemirim. É um especial carinho e cuidado 
de Deus para com a nossa Diocese: recebermos nosso Pastor diocesano 
em espírito de missão e no dinamismo da juventude. Desejo que nossos 
corações se abram para aproveitar bem as surpresas de Deus, como sempre 
nos lembra o Papa Francisco: “aquele que for nomeado vem em nome do 
Senhor!”.

Irmãos e irmãs, abracemos este Ano Missionário Jovem com o ardor 
e com o empenho que devem marcar a vida dos discípulos missionários 
do Senhor. E que Maria Santíssima, Senhora do Amparo, e o apóstolo São 
Pedro intercedam por nossa Igreja diocesana neste caminho fecundo de 
evangelização!

  Cachoeiro de Itapemirim, 09 de agosto de 2019

  

  Pe. Walter Luiz Barbiero Milaneze Altoé

  Administrador Diocesano
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Caros Irmãos e imãs,

No Evangelho de Mateus, Jesus envia os seus discípulos para a missão, 
a fim de que, por meio do anúncio da Boa Nova, do seu testemunho e de 
sua presença, façam de todas as nações novos discípulos: “Ide, portanto, 
e fazei que todas as nações se tornem discípulos” (Mt 28,19). O Papa 
Francisco, no desejo de que a Igreja se coloque sempre mais próxima das 
realidades desafiadoras do nosso tempo, convocou a Igreja, no mundo 
inteiro, a assumir o mês de outubro como um tempo extraordinário de 
Missão. A Igreja no Brasil, em suas Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora 
para os anos de 2019 a 2023, reafirma que a Igreja deve estar em “estado 
permanente de Missão”. A Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, em sua 
última Assembleia Diocesana realizada durante o ano de 2018, assumiu, 
entre outras urgências, a Missão e a Juventude. Sendo assim, a Diocese 
iniciará o seu Ano Missionário Jovem no próximo mês de outubro, seguindo 
esse caminho missionário até o mês de outubro de 2020.

Sabemos, porém, que não podemos esperar que surjam missionários 
dispostos para a missão, sem que estes sejam, antes, gerados como 
discípulos, pois o caminho do discipulado é fruto do “Estar com o Senhor”, 
algo que se realiza dentro da Comunidade Eclesial de Base, espaço onde 
o discípulo e a discípula são formados, educados na fé e enviados para a 
Missão. Desse modo, toda a Diocese estará empenhada na formação, envio 
e acompanhamento dos leigos e leigas, de maneira especial dos jovens, 
neste fecundo tempo dedicado à Missão, como uma verdadeira Igreja em 
Saída.  

Abracemos, com Alegria e grande Esperança, este tempo de graça 
que a Diocese viverá, a fim de que todos os Regionais, Paróquias e CEB´s 
(Comunidades Eclesiais de Base) assumam a missão de despertar novos 
discípulos missionários. De maneira especial, contando com a criatividade, 
o vigor, a coragem e a disponibilidade de toda a nossa juventude. Que toda 
a Diocese seja impactada pelo Tema deste ano missionário jovem, que 
convoca para a Missão todos os que foram batizados, de modo que todas as 
expressões missionárias que já existem em nossas CEB´s sejam valorizadas, 

2. INTRODUÇÃO
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fortalecidas e multiplicadas, aumentando, assim, a nossa presença diante 
dos que mais precisam. 

Que a Virgem do Amparo, a Estrela da Evangelização, seja a nossa 
companhia neste caminho e que São Pedro, padroeiro da Diocese de 
Cachoeiro, sempre interceda por nós. Que os santos jovens, Santa Terezinha 
e São Tarcísio, sejam um exemplo para todos os jovens, convidando-os a 
seguir Cristo, como seus discípulos missionários. 

  Pe Andherson Franklin

  Coordenador Diocesano de Pastoral



8

O Papa Francisco convocou toda a Igreja para celebrar os 100 anos 
da Carta Apostólica de Bento XV, Maximum Illud, com o Mês Missionário 
Extraordinário, em outubro de 2019, tendo como objetivo “despertar 
em medida maior a consciência da missio ad gentes e retomar com novo 
impulso a transformação missionária da vida e da pastoral”1.

Todos são convidados a abraçar a proposta do Papa Francisco como 
autênticos discípulos missionários de Jesus Cristo, batizados e enviados 
para anunciar Cristo no Mundo, tornando-o mais conhecido e amado, 
levando sentido à vida de todos que Dele necessitam, interpelados 
pelos documentos: Aparecida, Exortação Apostólica Evangelii Gaudium e, 
recentemente, pelas Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no 
Brasil (2019-2023), como uma Igreja em Saída, em estado permanente de 
missão.

Partindo da proposta do Papa Francisco, em nossa última Assembleia 
Diocesana de Pastoral nasceu o Ano Missionário Jovem que, em comunhão 
com a Igreja Universal, decidiu prolongar, por um ano inteiro, o Mês 
Missionário Extraordinário. Assim, a Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, 
com o intuito de viver em estado permanente de missão, iniciará, no mês 
de outubro de 2019, o Ano Missionário Jovem, sempre iluminado pelo 
envio de Jesus feito aos seus discípulos: “Ide, portanto, e fazei que todas 
as nações se tornem discípulos” (Mt 28,19). Com o Ano Missionário Jovem 
queremos revigorar, ainda mais, nossas estruturas Diocesanas, seguindo as 
urgências de uma nova época (de profunda mudança), como nos apresenta 
o Documento de Aparecida2. Também almejamos incentivar e multiplicar a 
consciência missionária de todas as instâncias da Diocese, partindo desde 
a base, que são as Comunidades Eclesiais de Base, passando por todos os 
serviços, ministérios e movimentos. 

3. ANO MISSIONÁRIO JOVEM:
BATIZADOS E ENVIADOS

1 CNBB. Guia para o Mês Missionário Extraordinário. Brasília: CNBB, 2019, p.9.
2 Documento de Aparecida-V Conferência do Episcopado Latino Americano e do Caribe, 
2007.
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Para que isso aconteça, é de suma importância a participação, o 
envolvimento e o compromisso de todos, de maneira especial de toda a 
juventude, a fim de que todas as suas ações pastorais sejam realizadas em 
chave missionária. 

O tema do Ano Missionário Jovem (AMJ) segue o proposto pelo Papa 
Francisco: “Batizados e enviados: A Igreja de Cristo em missão no Mundo”. 
Este tema foi inspirado por ocasião do centenário da carta Maximum Illud, 
publicada em 30 de novembro de 1919, na qual Bento XV quis dar novo 
impulso à responsabilidade missionária de anunciar o Evangelho.

O Papa Francisco, em sua Exortação Apostólica “Alegria do Evangelho” 
e, especialmente, em sua postura pastoral, aponta-nos para a alegria de 
sermos cristãos e anunciarmos Cristo ao mundo.  Somente com alegria, 
entusiasmo e leveza poderemos apresentar o Evangelho de Jesus Cristo 
como Boa Nova que transforma a sociedade a favor do Reino de Deus. 

Os objetivos deste Ano Missionário Jovem seguem os propostos pelo 
Papa Francisco e desejam responder aos apelos que surgiram a partir do 
que foi apresentado, refletido e proposto na última Assembleia Diocesana 
de Pastoral:

a)  Reavivar as forças missionárias nas Paróquias com a organização 
de COMIPAs (Conselhos Missionários Paroquiais), para que as 
Comunidades Eclesiais de Base sintam-se fortalecidas na missão de 
evangelizar, iluminadas pela força da Palavra de Deus;

b) Despertar na Juventude, já inserida na Comunidade Eclesial de 
Base, o espírito missionário, de modo que deseje contribuir, de 
forma criativa e ativa, para o fortalecimento da evangelização, 
atingindo também aqueles jovens que já estiveram no caminho do 
discipulado e o deixaram e, de maneira especial, aqueles que ainda 
não se encontraram com o Senhor;

c) Celebrar, com maior intensidade, o Ano Missionário Jovem em 
comunhão com as inspirações do Papa Francisco e com as diretrizes 
da Igreja no Brasil.

Esperamos contribuir no processo de  contínua conversão pastoral, a 
fim de que a Diocese de Cachoeiro de Itapemirim esteja sempre em estado 
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permanente de missão, como uma Igreja em saída, buscando crescer em 
sua Missionariedade, como uma verdadeira Comunidade de discípulos 
missionários de Jesus Cristo. 

Queremos, também, provocar em nossas Paróquias, rede de 
Comunidades Eclesiais de Base, a valorização, a multiplicação e a criação 
de espaços para a formação integral de seus membros, segundo o que nos 
indica as Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil para os 
próximos anos3, assumindo, com alegria as urgências da Evangelização: a 
Iniciação à Vida Cristã, a animação Bíblica da Vida e da Pastoral, a Eclesiologia 
própria da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, o engajamento social e a 
transformação do mundo no Reino anunciado por Jesus Cristo.

Muitas são as forças vivas na pastoral e na vida ministerial na Diocese 
de Cachoeiro de Itapemirim responsáveis pelo caminho de nossas 
Comunidades Eclesiais de Base. Por isso, todos são convocados a assumir 
o Ano Missionário Jovem: Presbíteros, Diáconos, Religiosos e Religiosas, 
Seminaristas, Leigos e Leigas e, de modo muito especial, toda a Juventude. 

Todas as Equipes Diocesanas de Pastoral, os Regionais da Diocese, as 
Paróquias, as Comunidades de Vida e Aliança e as Comunidades Eclesiais 
de Base estarão empenhadas em colocar em prática o planejamento 
proposto pela Equipe Diocesana de Missão e Juventude. 

Não será preciso criar novas estruturas, mas todas as pastorais, 
ministérios e movimentos devem estar empenhados no Ano Missionário 
Jovem, revisando as suas ações a partir da chave da Missão e da Juventude, 
pois toda a Diocese deverá abraçar, com Alegria e Compromisso, o Ano 
Missionário Jovem como um passo na direção de uma Igreja em Saída.

3 CNBB. Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil: 2019-2023. Brasília: 
Edições CNBB,2019.
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4.1 A Trindade, origem da vocação4

A origem da natureza missionária da Igreja encontra-se no amor fontal 
de Deus:5 Ele “é como uma fonte inesgotável e que sempre flui como água 
viva, que jorra na terra pelo Espírito Santo e que, verdadeiramente, faz 
parte da criação por meio da Palavra que se tornou carne”6. Trata-se de 
um movimento de amor que marca o relacionamento das pessoas divinas 
entre si e destas com a humanidade. Desse modo, “Deus é uma fonte de 
amor que envia”7. 

Esse dinamismo do amor que se irradia, expande, dilata, transborda e 
se difunde em todo universo, é a missão. “A missão é o voltar-se de Deus 
para o mundo”8. Somos inseridos, pelo batismo, nessa dinâmica de amor, 
pelo encontro com Jesus que dá um novo horizonte à vida”9. 

O Espírito Santo é o protagonista do dinamismo missionário (cf. Jo 
20,21) que “já atuava no mundo antes da glorificação de Cristo”10. O envio 
do Espírito revela sempre a vontade gratuita de Deus de entrar em contato 
com a humanidade para que participe da vida divina. Presente na vida de 
Jesus desde sua concepção, durante todo o seu ministério, até ser entregue 
pelo Ressuscitado aos discípulos, é o Espírito que suscita a fé, descendo 
também sobre os pagãos (cf. At 10,47) e dirigindo a missão da Igreja aos 
povos (cf. At 16, 6-7).

Este Espírito faz a comunidade compreender que, como colaboradora 
de Deus, não deve cuidar de si mesma. Ela aprende do Espírito a ser 
despojada e descentrada, voltando-se para a unidade com outras 
comunidades e povos, numa atitude de diálogo. O Espírito sabe articular o 

4. FUNDAMENTAÇÃO TEOLÓGICA

4Material da fundamentação teológica: extraído do exemplar de estudos - Programa 
Missionário Nacional-2019-2023.       
5Ad Gentes, Decreto sobre a atividade missionária da Igreja- Concílio Vaticano II, n.2.
6BEVANS, Stephen, SHOROEDER, Roger. Diálogo Profético: Reflexões sobre a missão cristã 
hoje. São Paulo: Paulinas, 2016, p.27.
7BOSCH,  2002, p.469.
8Ibid.
9Documento de Aparecida-V Conferência do Episcopado Latino Americano e do Caribe, 
n. 12.
10Ad Gentes, Decreto sobre a atividade missionária da Igreja- Concílio Vaticano II, n.4.
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plural e as diferenças numa unidade maior, sem hegemonias. Ele permite, 
também, transformar uma comunidade de manutenção numa comunidade 
missionária que procura comunicar-se com os outros, especialmente os 
pobres, os sofredores. 

Esse dinamismo nos desinstala e exige de nós uma permanente 
conversão missionária pessoal, pastoral e estrutural11. Desta forma, 
“o Espírito Santo oferece a todos, de modo que só Deus conhece, a 
possibilidade de serem associados ao mistério pascal”12. 

O amor que brota da Trindade não pode encerrar-se em si mesmo, mas 
se expande e transborda em todos e sobre todos. Na capela da Ordem 
dos Frades Menores (O.F.M.), na cidade de Bragança Paulista-SP, há uma 
obra de arte que expressa esse amor transbordante de Deus para toda a 
humanidade. No centro do mosaico, está o sacrário do qual emanam raios 
de luz que atingem toda a capela, mostrando que o amor de Deus inunda a 
vida das pessoas e de todos os seres que compõem o universo. No Cântico 
das criaturas, São Francisco nos ajuda a perceber que as pedras, a água, o 
ar, o sol, a lua, o vento, as florestas e as estrelas, tudo é irradiação do amor 
de Deus. 

Com o mesmo espírito, reza a prece Eucarística IV: “Nós proclamamos 
a vossa grandeza, Pai Santo, sabedoria e amor com que fizestes todas as 
coisas: criastes o homem e a mulher à vossa imagem e lhes confiastes todo 
o universo, para que, servindo a vós, seu criador, dominassem toda criatura. 
[ ... ] Chegada a plenitude dos tempos, enviastes o vosso próprio Filho para 
ser o nosso salvador. Ele anunciou aos pobres a salvação; aos oprimidos, a 
liberdade; aos tristes, a alegria”13. Jesus Cristo amou até o extremo (cf. Jo 
3,16-17; 13,1-4) e convida os discípulos missionários para que vivam essa 
experiência de sair de si, transbordar e irradiar caridade. 

Pela experiência de ter sido primeiramente amado por Jesus, encontrado 
e conquistado por Ele, Paulo afirma: “Ele me amou e se entregou por mim”. 
Ele amou a Igreja e se entregou por ela (cf. Ef 2,19-20; 5,1; FI 3,12). Essa 
experiência rompeu nele tudo o que o prendia a si mesmo e, assim, ele 

11Ad Gentes, Decreto sobre a atividade missionária da Igreja- Concílio Vaticano II, n.360; 
n.370.
12Gaudium et Spes, Constituição Pastoral sobre a igreja no Mundo de hoje, n.22.
13Missal Romano, Oração Eucarística IV.
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também pôde responder, a exemplo de Isaías: “Eis-me aqui, envia-me” (ls 
6,8). 

4.2 Jesus o Missionário do Pai

O Novo Testamento nos mostra Jesus, o enviado do Pai, na força do 
Espírito Santo. Para compreender a missão, da qual somos chamados a 
participar, precisamos partir de Jesus Cristo, que enviou os seus. 

Na origem da missão assumida por Jesus, Deus Pai é claramente aquele 
que envia: “Quem vos recebe, recebe a mim; e quem me recebe, recebe 
aquele que me enviou” (Mt 10,40). O sentido dessa afirmação é significativo, 
pois o próprio Cristo vincula os discípulos à sua própria missão. 

O Pai é a referência absoluta de sua vida feita missão. No batismo de 
Jesus, o Pai proclama: “Tu és o meu filho amado” (Lc 3,22) Ele é o missionário 
do Pai:  “O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e levar 
a termo a sua obra” (Jo 4,34). É desse modo que Jesus vivencia a missão de 
Deus.

Em sua missão, Jesus proclama a Boa Nova do Reino, no qual os pobres 
têm um lugar especial e com os quais ele mesmo se identifica: “O Espírito 
do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar o Evangelho 
aos pobres: enviou-me para proclamar a liberdade aos presos e aos cegos 
a visão; para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar um ano do agrado 
do Senhor” (Lc 4,18-19).

Jesus fez de sua vida uma entrega total motivada unicamente pelo 
amor: “Amou-os até o extremo” (Jo 13,1). No gesto do lava-pés, sintetizou 
sua vida missionária: servir. “Entendeis o que eu vos fiz? [...] Sabendo isso, 
sereis felizes se o praticardes” (Jo 13, 12.17).

O Reino de Deus proclamado por Jesus é o centro de sua vida feita 
missão. É a Boa Nova da salvação, dom de Deus para a libertação de tudo 
o que oprime o ser humano. É um Reino inclusivo. Por isso, não somos um 
grupo de separados, uma elite, mas somos chamados à comunhão e à 
missão.

Como sinais do Reino já presente, o Evangelho aponta: “Os cegos 
recobram a vista, paralíticos andam, leprosos são purificados, surdos 
ouvem, mortos ressuscitam e, os pobres, é anunciado o Evangelho” (Mt 
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11,5). A plenitude do Reino pertence a Deus e é dom, graça do Pai. A 
missão traz em si esse horizonte escatológico que nos orienta, ilumina e 
também nos fortalece para os inúmeros desafios, fazendo ver que a morte 
e o sofrimento não têm a última palavra. Cristo ressuscitado, vencedor do 
pecado e da morte, é o testemunho desse horizonte. 

O Reino que Ele inaugurou é incompatível com situações de morte 
frutos do pecado, com suas consequências: escravidão, corrupção, violência 
de um sistema de mercado que exclui, um sistema social e econômico 
que é injusto na sua raiz” e das contradições pessoais decorrentes do 
mundanismo espiritual. “Se pretendemos fechar os olhos diante dessas 
realidades, não somos defensores da vida do Reino e nos situamos no 
caminho da morte”14. 

Ao vivenciar o mistério da encarnação, o Filho de Deus “assumiu 
nossas enfermidades e carregou as nossas doenças” (Mt 8, 17b). “Ao ver 
as multidões, Jesus encheu-se de compaixão por elas, porque estavam 
cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor” (Mt 9,35-36). Ele 
é o modelo para a vida missionária nas várias realidades vivenciadas por 
nós. Assim como Jesus, o bom samaritano, (cf. Lc 10,25-37), o discípulo 
missionário precisa considerar e contemplar os caídos, aproximar-se e 
cuidar deles. 

Aquele que se fez pobre para nos enriquecer com sua pobreza (cf. 2Cor 
8,9), por meio do seu Espírito, impulsiona os discípulos missionários de 
hoje a irem ao encontro de todos, especialmente dos pobres e excluídos 
da sociedade. Eles são destinatários privilegiados do Evangelho e também 
sujeitos e interlocutores da missão, isto é, à medida que são evangelizados 
igualmente se tornam evangelizadores. 

Com eles, Jesus se identifica e se solidariza (cf. Mt 25,31ss). Escutá-los 
é caminho certo que faz os discípulos missionários aprenderem com eles 
e serem enriquecidos por eles, pois é aí que Deus revela o seu mistério de 
modo muito especial. Os insignificantes de hoje, os excluídos e os que não 
contam são constituídos por Deus para serem sinais de sua graça e do seu 
amor (cf. 1Cor 1,27-31). 

14Documento de Aparecida-V Conferência do Episcopado Latino Americano e do Caribe, 
n. 358.
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4.3 Batizados e Enviados: A Igreja de Cristo em Missão no Mundo

“A Igreja peregrina é, por sua natureza, missionária, visto que tem a sua 
origem, segundo o desígnio de Deus Pai, na ‘missão’ do Filho e do Espírito 
Santo”15. Com essa afirmação, o Concílio Vaticano recuperou a concepção 
teológica da natureza missionária da Igreja. Deus é missão, é um Deus em 
saída, o seu amor fontal misericordioso quer comunicar-se ao mundo. Esse 
amor é o movimento da própria Trindade. O Filho é o revelador do amor 
misericordioso do Pai ao mundo e quer levar tudo ao Pai. O Espírito Santo, 
na sua missão trinitária, plenifica a obra do Pai e do Filho e movimenta a 
história para que tudo seja um com o Pai.

A Igreja surge do Filho, por obra do Espírito Santo, para participar 
dessa missão como “sacramento universal ou sinal e instrumento da íntima 
união com Deus e da unidade de todo o gênero humano”16. “A intimidade 
da Igreja com Jesus é uma intimidade itinerante, e a comunhão reveste, 
essencialmente, a forma de comunhão missionária”17. A missão assim 
compreendida não é algo optativo, uma atividade da Igreja entre outras, 
mas a sua própria natureza. A Igreja é missão! A ação missionária é o 
paradigma de toda a obra da Igreja”18. 

A missão é maior do que qualquer metodologia, pastoral, movimento 
ou atividade. “A missão chama a Igreja para servir ao propósito de Deus no 
mundo. A Igreja não possui uma missão, mas a missão possui uma Igreja”19. 
Missão é a própria essência de Deus que tem uma Igreja vocacionada a ser 
testemunha de Cristo na história. Os discípulos missionários, enviados por 
uma Igreja local ou por uma instituição, devem estar em comunhão com 
quem os enviou e com a Igreja que os acolhe.   

“Embora exija a participação e a responsabilidade pessoal, a missão é 
sempre tarefa eclesial, de cunho comunitário. Não é propriedade particular 
restrita a alguém ou a um grupo. Uma Igreja sinodal valoriza os diversos 
níveis, favorecendo a participação de todos e promovendo uma salutar 

15Ad Gentes, Decreto sobre a atividade missionária da Igreja- Concílio Vaticano II, n.2.
16Lumen Gentium, sobre a Igreja-Vaticano II, n.1.      
17Evangelii Gaudium, Exortação Apostólica sobre o anúncio do Evangelho no Mundo 
Atual-Papa Francisco, n. 23.
18Evangelii Gaudium, Exortação Apostólica sobre o anúncio do Evangelho no Mundo 
Atual-Papa Francisco, n. 15.
19BEVANS, Stephen, SHOROEDER, Roger. Diálogo Profético: Reflexões sobre a missão cristã 
hoje. São Paulo: Paulinas, 2016, p. 34.
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descentralização”20. “Uma centralização excessiva, em vez de ajudar, 
complica a vida da Igreja e sua dinâmica missionária”21. 

Pelo batismo e demais sacramentos de iniciação à vida cristã, somos 
inseridos no corpo de Cristo para sermos os seus discípulos missionários, 
testemunhas de Jesus Cristo na vida eclesial e nos diferentes setores da 
sociedade. O Papa Francisco tem falado da dimensão existencial da missão: 
“Eu sou uma missão de Deus nesta terra, e para isso estou neste mundo”22. 
A vida se torna uma missão. Ser discípulo missionário está além de cumprir 
tarefas ou fazer coisas. Está na ordem do ser. É existencial, identidade, 
essência e não se reduz a algumas horas do dia: “A missão no coração do 
povo não é uma parte da minha vida, ou ornamento que posso pôr de lado; 
não é um apêndice ou um momento entre tantos outros da minha vida. É 
algo que não posso arrancar do meu coração”23. Na Exortação Apostólica 
Gaudete et Exsultate, o papa chega a afirmar: “Não é que a vida tenha uma 
missão, mas a vida é uma missão”24. É uma realidade de vida em que os 
batizados se deixam envolver pela presença de Deus e a transmitem para 
o mundo. 

No batismo, somos enviados como cooperadores da missão de Deus 
no mundo. Somos missionários, portanto, somos missão. Sendo assim, 
“não podemos ficar tranquilos, em espera passiva, em nossos templos, mas 
é urgente ir a todas as direções para proclamar que o mal e a morte não 
têm a última palavra, que o amor é mais forte, que fomos libertos e salvos 
pela vitória pascal do Senhor da história, que Ele nos convoca em Igreja, e 
quer multiplicar o número de seus discípulos na construção do seu Reino 
em nosso Continente!”25 

20ROCHA, Cardeal Sérgio, “Sinodalidade: Caminhar juntos na missão”; In: CNBB (org.), 
Missão permanente. Reflexões e propostas. 4º congresso Missionário Nacional, Brasília, Ed. 
CNBB, p. 60.
21Evangelii Gaudium, Exortação Apostólica sobre o anúncio do evangelho no Mundo Atual-
papa Francisco, n. 32.
22Evangelii Gaudium, Exortação Apostólica sobre o anúncio do evangelho no Mundo Atual-
Papa Francisco, n. 273.
23Evangelii Gaudium, Exortação Apostólica sobre o anúncio do evangelho no Mundo Atual-
Papa Francisco, n. 27.
24Gaudete et Exsultate, sobre o chamado à santidade no Mundo atual-Papa Francisco, n. 27.
25Documento de Aparecida-V Conferência do Episcopado Latino Americano e do Caribe, 
n. 548.
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Acreditamos na força da Páscoa de Jesus e “desejamos assumir, a cada 
dia, as alegrias e esperanças, as angústias e tristezas do povo brasileiro, 
especialmente das populações das periferias urbanas e das zonas rurais – 
sem terra, sem teto, sem pão, sem saúde - lesadas em seus direitos”26. Tais 
direitos já foram garantidos na Constituição Brasileira27. 

A Igreja é sempre chamada a estar em saída, mesmo quando dificuldades 
e desafios tentam impedi-la. “A Igreja em saída é a comunidade de discípulos 
missionários que ‘primeireiam’, que se envolvem, que acompanham, que 
frutificam e festejam. Primeireiam - desculpai o neologismo -, tomam a 
iniciativa! A comunidade missionária experimenta que o Senhor tomou a 
iniciativa, precedeu-a no amor (cf. 1Jo 4,10), e, por isso, ela sabe ir à frente, 
sabe tomar iniciativa sem medo, ir ao encontro, procurar os afastados e 
chegar às encruzilhadas dos caminhos para convidar os excluídos”28. 

Conforme a reflexão no Sínodo dos Bispos, em 2012, que teve como 
tema: A “Nova Evangelização para a transmissão da fé cristã”, foram 
destacados três âmbitos da missão evangelizadora”29. 

a) Incendiar o coração dos fiéis que já participam da comunidade para 
que cresçam na fé e no discipulado missionário (pastoral ordinária).

b) Cuidar das pessoas batizadas que não participam da vida da 
comunidade para que redescubram a pessoa e a missão de Jesus, 
tendo como caminho o processo de iniciação à vida cristã. 

c) Cuidar daqueles que não conhecem Jesus Cristo, mas que trazem 
no coração o desejo de se encontrar com Ele. Isso se traduz no envio 
de discípulos missionários ad gentes, para além-fronteiras.

As palavras de Jesus: “Ide, pois, e fazei discípulos todos os povos” (Mt 
28,19), definem o que deve ser a missão ad gentes no contexto sociocultural 
desses povos, pela presença e testemunho do serviço, do diálogo acolhedor 
e respeitoso e do anúncio da fé em Jesus Cristo. Para a sua concretização, 
não pode faltar o envio além-fronteiras de discípulos missionários 
devidamente preparados. A Conferência de Puebla reforça esse aspecto da 
missão ad gentes destacando: “A Evangelização há de estender-se a todos 

26CNBB, Exigências evangélicas e éticas de superação da miséria e da fome, n.2.
27Constituição brasileira 1988, Cf. Preâmbulo, Art. 4º II; Título III, Capítulos I e II.
28Evangelii Gaudium, Exortação Apostólica sobre o anúncio do evangelho no Mundo Atual-
Papa Francisco, n. 24.
29EG, n.14.
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os povos; por isso, a sua dinâmica procura a universalidade do gênero 
humano” 30. 

4.4 Espiritualidade do seguimento a Jesus 

A espiritualidade que deve nos alimentar é a do seguimento à pessoa 
de Jesus Cristo. Por espiritualidade entende-se uma vida animada pelo 
Espírito. O encontro com Jesus é decisivo: “Não se começa a ser cristão 
por uma decisão ética ou uma grande ideia, mas pelo encontro com um 
acontecimento, com uma Pessoa, que dá um novo horizonte à vida e, 
com isso, uma orientação decisiva”31. “Nota essencial da espiritualidade 
missionária é a comunhão íntima com Cristo: não é possível compreender 
e viver a missão, senão na referência a Cristo, como Aquele que foi enviado 
para evangelizar”32. O verdadeiro encontro conduz ao discipulado, à 
configuração com Cristo e ao envio.

A espiritualidade do seguimento a Jesus se alimenta: 

•	 Da escuta da Palavra de Deus. “A Palavra de Deus está na 
base de toda a espiritualidade cristã autêntica”33. Para o 
discípulo missionário é indispensável a escuta e acolhida 
da Palavra de Deus, deixando-se iluminar por ela. A sagrada 
Palavra também é encontrada na vida das pessoas e nas  
realidades que nos trazem sinais da ação de Deus. Essa experiência 
do “Deus vivo no encontro com Cristo vivo, alimentando-se 
constantemente pela escuta da Palavra de Deus tanto no livro da 
Escritura quanto no livro da vida; pela participação na Eucaristia 
e demais celebrações, pela oração generosa e aberta a Deus e à 
sua presença na realidade humana, pelo abandono ao Espírito 
que precede a ação do evangelizador, assiste-o, quotidianamente, 
confortando-o nas dificuldades e mesmo nos fracassos; enfim, pela 
doação de si mesmo no serviço aos demais”34. 

•	 Da vivência eucarística. Conforme Sacramentum Caritatis, a 

30Documento de Puebla- III Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, n. 362.
31Deus Caritas Est, Carta encíclica sobre o Amor cristão-Bento XVI, n. 1.
32Redemptoris Missio, Carta Encíclica sobre a validade permanente do Mandato Missionário-
Papa João Paulo II, n.88.
33Verbum Domini, Exortação Apostólica sobre a Palavra de Deus na vida e na missão da 
Igreja-Papa Bento XVI, n. 86.
34CNBB, Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora (1999-2002), n. 115.
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Eucaristia, mistério pascal acreditado, celebrado e vivenciado é 
alimento de todos nós que somos chamados e nos colocamos à 
disposição da missão de Deus. Celebrando a Eucaristia, o presidente 
da celebração assim proclama: “Santificai, pois, estas oferendas, 
derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem, para 
nós, o Corpo e o Sangue de Jesus Cristo” [ ... ]; “E nós vos suplicamos 
que, participando do Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reunidos 
pelo Espírito Santo, num só corpo”35. 

•	 O corpo sacramental de Jesus e o corpo eclesial, do qual ele é a 
Cabeça, formam uma unidade que deve ser sempre cultivada, 
que alimenta a espiritualidade missionária e nos impele irmos ao 
encontro das pessoas e, com elas, vivermos a natureza missionária 
da Igreja. “Não podemos abeirar-nos da mesa eucarística sem 
nos deixarmos arrastar pelo movimento da missão que, partindo 
do próprio Coração de Deus, visa atingir todos os homens; assim, 
a tensão missionária é parte constitutiva da forma eucarística da 
existência cristã?”36 

•	 Da docilidade ao impulso do Espírito. A espiritualidade missionária 
“exprime-se, antes de tudo, no viver em plena docilidade ao Espírito, 
e em deixar-se plasmar interiormente por ele, para se tornar cada 
vez mais semelhante a Cristo. Não se pode testemunhar Cristo sem 
espelhar sua imagem, que é gravada em nós por obra e graça do 
Espírito”37. 

•	 Da caridade apostólica. “Para ser evangelizadores com espírito, é 
preciso também desenvolver o prazer espiritual de estar próximo da 
vida das pessoas”38,  especialmente daquelas que vivem nas periferias.  
Essa proximidade precisa ser sinal do amor de Deus do 
qual o discípulo missionário é chamado a ser testemunha. 
“Só pode ser missionário quem se sente bem procurando 
o bem do próximo, desejando a felicidade dos outros”39. “O 

35Missal Romano, Oração eucarística II.
36BENTO XVI, Exortação Apostólica Pós-Sinodal Sacramentum Caritatis, n. 84.
37Redemptoris Missio, Carta Encíclica sobre a validade permanente do Mandato Missionário-
Papa João Paulo II, n. 87.
38Evangelii Gaudium, Exortação Apostólica sobre o anúncio do evangelho no Mundo Atual-
Papa Francisco, n. 268. 
39Evangelii Gaudium, Exortação Apostólica sobre o anúncio do evangelho no Mundo Atual-
Papa Francisco, n. 272.
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missionário, se não é contemplativo, não pode anunciar Cristo  
de modo credível. Ele é uma testemunha da experiência de Deus”40. 

•	 Do testemunho profético, inspirado em quem ofereceu sua 
vida. A missão, assumida com fidelidade, comporta sofrimentos 
decorrentes de uma vida segundo o Evangelho; da defesa da 
dignidade das pessoas e do testemunho junto aos pobres, excluídos, 
e das fragilidades que o discípulo missionário carrega em si mesmo, 
como pessoa humana. Contemplando Jesus que, por fidelidade ao 
projeto do Pai, fez-se servo e assumiu a cruz pela entrega de sua 
vida (cf. Fl2,5-11), o discípulo missionário encontra, no mistério 
da encarnação e da páscoa, a fonte para a unidade de sua vida 
missionária a partir da qual vivencia seu testemunho profético de 
anúncio e denúncia. Deste modo, o missionário assume a dimensão 
conflitiva que o leva de alguma forma à entrega da própria vida, 
inclusive ao martírio. 

•	 Da santidade de vida. “A santidade não é mais do que a caridade 
plenamente vivida”41. Todas as pessoas batizadas são chamadas a 
percorrer o caminho da santidade que é vivenciada no cotidiano 
da vida. O critério de avaliação da nossa vida é, antes de tudo, o 
que somos e fazemos pelos outros, movidos pelo amor de Deus. 
Por isso, “a santidade é olhar e agir com misericórdia”42. A palavra 
misericórdia significa coração sensível, no sentido de ser sensível 
à miséria; um coração atento à necessidade do outro, sobretudo 
do frágil, do pobre. “A misericórdia tem dois aspectos: é dar, ajudar, 
servir aos outros, mas também perdoar, compreender”43. O Espírito 
Santo nos conduz nesse caminho da santidade vivida como 
misericórdia e, pelo testemunho de mulheres e homens, mostra-
nos que “cada santo é uma missão”44. 

•	 Da abertura à universalidade da missão. O documento de Puebla 
nos desperta para a universalidade da missão: “Finalmente chegou, 
para a América Latina, a hora de intensificar os serviços recíprocos 

40Redemptoris Missio, Carta Encíclica sobre a validade permanente do Mandato Missionário-
Papa João Paulo II, n. 91.
41Gaudete et Exsultate, sobre o chamado à santidade no Mundo atual-Papa Francisco, n. 21.
42Gaudete et Exsultate, sobre o chamado à santidade no Mundo atual-Papa Francisco, n. 82.
43Gaudete et Exsultate, sobre o chamado à santidade no Mundo atual-Papa Francisco, n. 80.
44Gaudete et Exsultate, sobre o chamado à santidade no Mundo atual-Papa Francisco, n. 19. 
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entre as Igrejas particulares e estas se projetarem para além de suas 
próprias fronteiras, ad gentes. É certo que nós também precisamos 
de missionários, mas devemos dar de nossa pobreza”45. A missão 
recebida da Trindade, não tem limites de fronteiras, de tempo ou 
lugar. Ela é elemento estruturante da identidade e da atividade de 
toda a Igreja. O Espírito Santo, que impulsiona a missão Ad gentes 
nos concede a graça de entrar em comunhão com os irmãos e irmãs 
pela oração, por mãos que ajudam, pés que partem, corações que 
amam, mentes que refletem, ouvidos que escutam e olhos que 
contemplam a ação de Deus. 

•	 Da fidelidade a Deus a exemplo de Maria. Em nosso PMN, não 
pode faltar o cuidado materno de Maria que, “juntamente com o 
Espírito Santo, sempre está no meio do povo”46. Ela soube escutar 
a voz de Deus que a chamou a ser mãe de Seu Filho amado Jesus. 
Ela disse sim e fez em tudo a vontade de Deus. Maria está presente 
nos momentos fortes da missão de Jesus e da Igreja. Ela demonstra 
sensibilidade para com as necessidades do povo. Na visita a sua 
prima Isabel, ela proclama a grandeza de Deus em sua ação que 
liberta pobres e oprimidos. Em Caná da Galileia, ela vê a situação 
da família, intercede junto ao seu Filho e exorta aos que estavam 
servindo “Fazei tudo o que ele vos disser” (Jo 2,5). Ao pé da Cruz, 
Maria não tem palavras; a única palavra é a presença que se faz 
solidariedade e comunhão, fidelidade e compromisso, incentivo e 
esperança”47. Maria, provada em sua fé, torna-se peregrina da fé. 
Ela não só nos acolhe como filhos, mas também acompanha com 
o cuidado de mãe todos os missionários e missionárias de seu filho 
Jesus. Ela esteve junto aos discípulos para a vinda do Espírito Santo 
que faz novas todas as coisas (cf. Ap 21,5), e assim tornou possível 
a explosão missionária que se deu no Pentecostes e que deve 
continuar até o final dos tempos”48. 

45Documento de Puebla- III Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, n. 368.
46Evangelii Gaudium, Exortação Apostólica sobre o anúncio do evangelho no Mundo Atual-
papa Francisco, n. 284.
47Cf. C. M. Martini, in F. Masserdotti, Meditações de Espiritualidade missionária, São Paulo 
1987, pp. 154-155). 
48Documento de Aparecida-V Conferência do Episcopado Latino Americano e do Caribe, 
n. 548.
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5.1 O Cartaz – “Imagem da Capa”

•	 Jesus Cristo ressuscitado, no centro do cartaz, significa que Ele é o 
centro da vida do discípulo-missionário, como também é Ele quem 
envia os escolhidos e formados para a Missão de testemunhar e 
anunciar o Evangelho a todos os Povos; 

•	 A Cruz simboliza a adesão a Cristo, sinal da vitória da Vida sobre a 
morte, que comunica força, coragem e vigor, confirmando a vocação 
de discípulo missionário que abraça o anúncio do Evangelho; 

•	 As letras Alfa, do lado esquerdo (superior), e Ômega, do lado 
direito (parte inferior), significam, respectivamente, que Cristo é o 
início e o fim. É Ele quem envia e para Ele todos devem retornar, 
a fim de que sejam formados como verdadeiras testemunhas do 
Reino de Deus; 

•	 O Cálice e o Pão indicam a Eucaristia, celebrada e vivida nas 
Comunidades Eclesiais de Base, alimento de vida plena para os 
discípulos missionários. Na partilha do Corpo e do Sangue do 
Senhor, nasce no coração do discípulo o desejo de um mundo 
renovado, segundo o desejo de Deus de Vida Plena e Digna para 
todos os seus filhos e filhas; 

•	 As mãos abertas do Cristo Ressuscitado evocam as Palavras 
de Jesus dirigidas aos discípulos no texto de Mateus 28,19: “Ide, 
portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos”. Uma 
missão de toda a Igreja hoje; 

•	 Os Missionários simbolizam todos e todas que, em toda a Diocese 
de Cachoeiro, estão empenhados na Missão, de maneira especial, 
neste Ano Missionário, o Jovem; 

•	 Casas e prédios de diversas cores retratam os desafios de um 
mundo em constante mudança de época, a realidade na qual nossas 
CEB´s estão inseridas, seja no mundo urbano, seja no mundo rural; 

5. SÍMBOLOS DO ANO MISSIONÁRIO 
JOVEM
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•	 Litoral, Cidade e Montanhas correspondem toda a abrangência 
geográfica e pastoral, bem como a diversidade cultural, religiosa e 
os desafios de cada regional de nossa diocese; 

•	 A Estrela representa Maria, a Senhora do Amparo, que intercede por 
nossa Igreja diocesana neste caminho fecundo de evangelização; 

•	 Batizados e Enviados nos recorda a palavra e o incentivo do Papa 
Francisco, que propôs para a Igreja no mundo inteiro um mês 
missionário extraordinário, algo que foi assumido pela diocese em 
nosso Ano Missionário Jovem.

5. 2 A Cruz Missionária Jovem

A Equipe para Missão e Juventude apresenta a Cruz Missionária Jovem. 
Ela será o nosso grande símbolo para a vivência do Ano Missionário Jovem, 
com início em outubro de 2019. 

•	 A cruz missionária, nesse formato, recorda a Páscoa de Jesus que 
ilumina nossa vida e missão; 

•	 A haste recorda o movimento característico da missão, da 
encarnação em direção à Páscoa de Jesus, crucificado e ressuscitado, 
que ilumina e transforma a realidade; 

•	 Os cravos testemunham o martírio de Jesus na Cruz; 

•	 As flores, que brotam da cruz, representam a vida nova que nasce 
da Páscoa de Jesus Cristo. Em meio à dor e ao sofrimento, Deus se 
manifesta e faz ressurgir a esperança e a alegria do Evangelho; 

•	 A inscrição IHS significa: Jesus, Filho de Deus, Salvador dos Homens.

O Papa Francisco, em sua visita à Bolívia em 2015, abençoou 40 
cruzes no formato mencionado acima. A cruz missionária, nesse modelo, 
faz memória às missões jesuítas na Bolívia e a Evangelização dos povos 
da América Latina. Ela expressa o amor infinito de Deus e a salvação da 
humanidade. Hoje, a cruz continua inspirando a evangelização dos povos 
e animando nossa espiritualidade da ação missionária.

Após a cruz ser abençoada, ela irá peregrinar por todas as paróquias e 
seminários de nossa diocese e nos encontros diocesanos. Ao se aproximar 
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da Cruz Missionária Jovem e tocá-la, faça o sinal da cruz em memória de 
seu Batismo, pois, nesse dia, você foi enviado para continuar a missão de 
Jesus Cristo.

5.3 A Oração

Deus, Pai de Misericórdia, que enviastes vosso Filho ao mundo para 
revelar o reinado de Deus a todos os povos, olhai por vossa Igreja peregrina 
no mundo e na História. Reacendei Nela, pela ação do Espírito Santo, a 
graça batismal e fazei de nós discípulos missionários do vosso Reino.

Despertai para missão os nossos jovens e os demais membros de 
nossas Comunidades Eclesiais de Base, por meio do ardor missionário de 
Santa Terezinha do Menino Jesus, e pela coragem de São Tarcísio, patronos 
do Ano Missionário Jovem.

Enviai-nos como verdadeiras testemunhas de Cristo numa Igreja em 
saída, construtora do Reino de justiça, fraternidade e solidariedade.

Que São Pedro Apóstolo e a Virgem do Amparo intercedam por nós, 
para que sejamos fiéis à nossa vocação, testemunho e missão.

Amém!

5.4 O Hino

O Festival de Música do Ano Missionário Jovem é uma iniciativa da equipe 
diocesana para a missão e a juventude; objetiva a escolha do hino oficial 
para o Ano Missionário Jovem, a fim de envolver as paróquias e despertar 
toda a Diocese para caminharmos juntos na missão de evangelizar, através 
da música, e disseminar a proposta do Ano Missionário Jovem.

As 05 (cinco) músicas mais votadas deverão comparecer ao DNJ (Dia 
Nacional da Juventude), que será realizado no dia 06 de outubro de 2019 
em Cachoeiro de Itapemirim, para apresentação, ao vivo, e votação para 
eleição da música que representará o hino oficial do Ano Missionário 
Jovem da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim.

5.5 Os Santos Jovens

O nosso Ano Missionário Jovem contemplará a história de dois santos 
jovens, que estarão presentes em nossas reflexões e orações pela nossa 
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caminhada missionária.

“O coração da Igreja também está cheio de jovens santos, que deram 
sua vida por Cristo, muitos deles até o martírio. Eles foram preciosos reflexos 
do Cristo jovem, que brilham para nos estimular e nos tirar da sonolência. 
O Sínodo salientou que muitos jovens santos fizeram brilhar os traços 
da idade juvenil em toda sua beleza e no seu tempo foram verdadeiros 
profetas de mudança; seu exemplo mostra do que os jovens são capazes 
quando se abrem ao encontro com Cristo” (Papa Francisco, Christus Vivit, 
n. 49).

5.5.1 Santa Terezinha do Menino Jesus

Santa Tereza do Menino Jesus nasceu no dia 2 de janeiro de 1873 em 
Alençom, na França. Seu nome de batismo era Marie Françoise Thérèse 
Martin. Filha de Louis Martim e Zélie Guérin.

Sua mãe faleceu quando tinha apenas quatro anos. Terezinha ficou 
muito doente, causando grande preocupação em seu pai e irmãs. Um dia, 
porém, olhando para a imagem da Imaculada Conceição de Maria, de quem 
seus pais eram devotos, a Virgem sorriu para Terezinha, que ficou curada. 
Desse dia em diante, Terezinha decidiu entrar para o Carmelo. Suas irmãs, 
que também se tornaram freiras, eram Maria, Paulina, Leônia e Celina. Seus 
3 irmãos morreram muito cedo. 

Santa Terezinha estava decidida a entrar para a ordem das carmelitas 
descalças, mas como tinha apenas 14 anos, não poderia, por causa das 
regras da Igreja. Mas ela não desistiu. Numa viagem feita à Itália, teve a 
audácia de pedir autorização ao Papa Leão Xlll e este a concedeu. Assim, 
em abril de 1888, ela entra para o Carmelo com o nome de Thérèse de 
I’Enfant Jesus (Tereza do Menino Jesus). Fez sua profissão religiosa em 
setembro de 1890, festa da Natividade da Virgem Maria, acrescentando em 
seu nome Thérèse de I’Enfant Jesus Et de La Sainte Face (Tereza do Menino 
Jesus e Sagrada Face).

Santa Terezinha levou a sério o caminho da perfeição, escrito por sua 
fundadora Santa Tereza de Jesus (Santa Tereza D’Ávila). Porém, Terezinha 
revelou ao mundo que a perfeição e a santidade podem estar nas pequenas 
coisas, nos pequenos gestos e obrigações cotidianas que fazemos com 
amor. Ela dizia: “Sigamos o caminho da simplicidade. Entreguemo-nos com 
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todo o nosso ser ao amor. Em tudo busquemos fazer a vontade de Deus. O 
zelo pela salvação das pessoas devore nosso coração”.

Em seus escritos, Terezinha ensina a teologia profunda da simplicidade: 
a pequena via. Um caminho de santidade baseado nas pequenas coisas, 
nos pequenos atos do cotidiano que, quando feitos com amor, produzem 
frutos de santidade. Ela dizia que não tinha forças para fazer as grandes 
obras heróicas dos santos famosos da Igreja, mas só conseguia fazer 
pequenas coisas. Mas nessas pequenas coisas estava o segredo de sua 
santidade. Pegar um alfinete caído no chão, com amor, produz fruto de 
santidade.

Santa Tereza do Menino Jesus se tornou a padroeira das missões sem 
nunca ter saído do Carmelo. Ela dizia: “Compreendi que a Igreja tinha um 
Coração, e que este coração ardia de Amor. Compreendi que só o Amor 
fazia os membros da Igreja agirem, que se o Amor viesse a se apagar, os 
Apóstolos não anunciariam mais o Evangelho, os Mártires se recusariam 
a derramar seu sangue...”  Por isso, ela dizia: “No coração da Igreja, serei o 
amor”. Dizia sempre que o que conta é o amor, só o amor. É contemplar no 
outro a pessoa de Jesus. Para ela, ser missionário não é uma questão de 
geografia e sim uma questão de amor.

Santa Tereza do Menino Jesus sofreu por quase 3 anos de tuberculose, 
que, naquela época, não tinha cura. Chegou a dizer que jamais pensou que 
fosse capaz de sofrer tanto, mas teve paciência e fez tudo por amor, sem 
jamais reclamar nem murmurar. Faleceu no dia 30 de setembro de 1897, 
aos 24 anos. No leito de morte, as monjas rezavam e anotavam tudo o que 
ela dizia. Sua última frase foi: “Não me arrependo de haver-me entregue 
ao amor”. E com o olhar fixo no crucifixo exclamou: “Meu Deus, eu te amo”. 
Então, faleceu a jovem que, depois, foi chamada de a Maior Santa dos 
tempos modernos.

5.5.2 São Tarcísio

São Tarcísio nasceu por volta do ano 260. Ele é o padroeiro dos coroinhas, 
acólitos e cerimoniários. Isso pelo fato de ele ter sido acólito (coroinha, 
aquela pessoa que ajuda o sacerdote nas missas) e de ter prestado seus 
serviços na Igreja de Roma.

Durante a perseguição de Valeriano, imperador de Roma (253-260), 
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muitos cristãos foram presos e martirizados. Enquanto estavam na prisão 
esperando a morte, esses cristãos desejavam receber a Santa Eucaristia 
para se fortalecerem com o Corpo de Cristo. Mas era muito difícil entrar nas 
cadeias com a Santa Comunhão.

O Papa Sisto II queria, mas não podia levar a Eucaristia aos presos antes 
de serem mortos. Então, com apenas 12 anos de idade, Tarcísio se ofereceu 
para fazer esse serviço. Ele dizia estar disposto até mesmo a dar a sua vida 
para que as hóstias sagradas não caíssem nas mãos dos pagãos. No entanto 
o papa, olhando para ele, disse: “És jovem ainda, Tarcísio, e não sabes 
desempenhar esta santa missão”. Tarcísio retrucou: “Tanto melhor, porque 
de mim ninguém desconfiará, podendo de tal maneira me aproximar de 
nossos irmãos encarcerados. E também sei guardar as Santas Hóstias e 
nunca as entregarei aos pagãos.” Diante de tal atitude, o papa não teve 
dúvida e entregou a ele uma caixa de prata com as Hóstias.

E Tarcísio foi cumprir sua missão. Caminhava firme pelas ruas, quando 
outros meninos o chamaram para brincar, pois faltava um para completar 
a brincadeira. Tarcísio se desculpou, dizendo estar com pressa. Um rapaz 
pegou-o pelo braço e quis forçá-lo. Tarcísio resistiu. Então, perceberam que 
ele segurava algo. Curiosos, perguntaram o que era. Não atendendo às suas 
exigências, tentaram arrancar o segredo de suas mãos. Uma pessoa que 
passava pelo local, vendo a confusão, disse: “Ele leva o Deus dos cristãos!” 
Então, os rapazes caíram sobre o pobre menino para lhe arrancar à força as 
Santas Hóstias.

Tarcísio segurava com tanta firmeza o tesouro que força alguma 
conseguiu arrancá-lo. Porém, eles espancaram e maltrataram Tarcísio sem 
piedade. Exausto e quase morto, segurava as Santas Hóstias com força 
sobrenatural. Bateram nele e o apedrejaram. E, mesmo desmaiado, já 
quase morto, São Tarcísio não soltou o corpo de Cristo em suas mãos. De 
repente, então, surgiu um soldado romano, que também era um cristão 
disfarçado, mas já era tarde demais. Tarcísio já estava quase morto. Mas, aí, 
movido pela força de Deus, o menino soltou o Corpo de Cristo, entregou a 
caixa de prata ao soldado e faleceu. Depois de morto, o soldado levou seu 
corpo para as catacumbas, onde Tarcísio foi sepultado.
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6.1 Peregrinação da Cruz Missionária Jovem nas Paróquias

Cada paróquia ficará responsável por fazer o seu itinerário da 
peregrinação da Cruz nas Comunidades Eclesiais de Base e nas famílias (a 
Cruz pequena). Pedimos atenção aos hospitais, presídios, escolas, centros 
de ação social, enfermos em casa e outros ambientes.

6.2 Celebração do Domingo Missionário 

Propomos que o segundo Domingo de cada mês seja dedicado ao Ano 
Missionário Jovem. Sugerimos atenção especial não somente no Domingo, 
mas que nele sejam realizadas ações missionárias com as pastorais e com 
os grupos específicos, indicados pela equipe da Missão e Juventude e pela 
própria paróquia. 

Que seja feita a Oração do Ano Missionário Jovem após as preces nas 
Missas e Celebrações no segundo Domingo do mês, com o auxílio das 
equipes de Liturgia de cada Comunidade Eclesial de Base.

6.3 Festas de Padroeiros 

Que as Festas dos Padroeiros da Diocese, das Paróquias, dos Setores, 
onde houver, e das CEB´s sejam pensadas tendo em vista o Ano Missionário 
Jovem. 

A sugestão é que os temas das festas dos padroeiros reflitam o tema do 
Ano Missionário Jovem (Batizados e Enviados). Ex: Para uma Comunidade 
Eclesial de Base que tenha Nossa Senhora como padroeira: “Com Maria, 
formamos a comunidade dos batizados e enviados”. 

Recuperar, nas Festas dos Padroeiros, o momento missionário, 
provocando o envolvimento e a participação de todos nesse momento 
importante da vida eclesial. Por exemplo, a entrega do programa da festa 
do padroeiro na casa das famílias da Comunidade Eclesial de Base pode se 
tornar um momento missionário no qual a própria comunidade se organiza 
e leva a programação “da Novena” ou do “Tríduo” e aproveita o momento 

6. PROPOSTAS PASTORAIS
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para a entrega do cronograma dos dias de celebração, aproveitando para 
rezar com a família, reforçando a sua importância nos dias da festa do 
padroeiro.  Essa mesma ação missionária pode ser realizada na preparação 
da Semana Santa (programação da Comunidade/Paróquia) e na Novena de 
Natal (Programação do Natal), realizar a entrega do “programa” celebrativo, 
tornando-o missionário.

6.4 Visitas Missionárias – Santas Missões Populares

Ao longo de todo o ano, as paróquias devem aproveitar a proposta do 
Ano Missionário Jovem para recuperarem as Missões Populares, de modo 
a incentivar os católicos a visitarem as casas e locais públicos. 

Tais missões devem ser bem planejadas e vivenciadas, em sintonia com 
as orientações propostas pelo COMIDI (Conselho Missionário Diocesano).

6.5 Indicações Importantes:

Todas essas sugestões, bem como muitas outras iniciativas, devem ser 
assumidas pelas Paróquias em seus CPP´s (Conselhos Pastorais Paroquiais), 
de modo que também as CEB´s as assumam em seus CPC´s (Conselhos 
Pastorais Comunitários), a fim de que as Pastorais, Ministérios e Movimentos 
Eclesiais assumam as suas responsabilidades com Alegria e Compromisso. 
De maneira especial, aproveitando, valorizando e celebrando o segundo 
Domingo do mês, segundo o espírito do Ano Missionário Jovem. Cada 
paróquia poderá adaptar as sugestões, conforme a sua realidade e 
necessidade pastoral.

As Paróquias devem, ainda, servir-se do Mapeamento proposto pela 
Equipe das Pastorais Socioecológicas e pela Equipe dos Bens Culturais 
realizado desde as CEB´s, como ponto de partida para as ações Missionárias. 

Por fim, as diversas Equipes Diocesanas de Serviço, juntamente com o 
Secretariado de Pastoral, estarão envolvidas diretamente na Programação 
e Desenvolvimento do Ano Missionário Jovem. De maneira especial, as 
Equipes Diocesanas deverão propor sugestões para cada mês que lhe foi 
confiado, apresentando sugestões para que sejam assumidas nos diversos 
níveis: Diocesano, Paroquial e Comunitário. 
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6.6 Pistas de Ação: 

Outubro/2019 – “Mês Missionário Extraordinário”
•	 01/10	– Abertura do Ano Missionário Jovem Diocesano e envio de toda 

Igreja Diocesana. 

•	 01/10	– Peregrinação da Cruz (pequena) nas Comunidades Eclesiais de 
Base.

•	 06/10	– Escolha do Hino Missionário Jovem e envio dos jovens no DNJ 
Diocesana. 

•	 06/10	– Abertura e envio das paróquias.
•	 Preces – Oração do Mês Missionário Extraordinário ou do Ano 

Missionário Jovem – Hino.

•	 12/10	– Solenidade de Nossa Senhora da Conceição de Aparecida. 
•	 Tema: “Maria, Estrela da Evangelização”.

•	 13/10	–	Segundo	Domingo	do	Mês	
•	 Realização das visitas missionárias- Equipe pastoral responsável: a 

ser sugerida pela própria paróquia;
•	 Preces - Oração do Ano Missionário Jovem – Hino.

•	 19/10	– Vigília Missionária Jovem (Material disponibilizado pela Equipe 
Missão e Juventude).

•	 20/10	–	Dia Mundial das Missões.

Novembro/2019 
Peregrinação da Cruz.

•	 10/11	– Missão nas comunidades- Equipe pastoral responsável: a ser 
sugerida pela própria paróquia.
•	 Preces - Oração do Ano Missionário Jovem – Hino;
•	 Se houver, Assembleia Paroquial ou Reuniões de Planejamento.

Inserir as propostas do Ano Missionário Jovem em comunhão com 
a Assembleia Diocesana.

•	 30/11	–	Aniversário de 100 anos da Carta Maximum Illud – Bento XV.
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Dezembro/2019
Peregrinação da Cruz.

•	 08/12	– Missão nas Comunidades – Equipe pastoral responsável: a ser 
sugerida pela própria paróquia.
•	 Tema –“Com Maria, enviados em missão”;
•	 Preces – Oração do Ano Missionário Jovem – Hino;
•	 Novena do Santo Natal do Senhor – A entrega da programação da 

Novena do Natal pode se tornar missionária. As pastorais poderão 
levar a programação e rezar nas famílias, ao visitá-las.

Janeiro/2020
Peregrinação da Cruz.

Missão Jovem de Férias - Jesus no Litoral – Regional 1.

•	 12/01	–	Missão nas comunidades.
•	 Preces - Oração do Ano Missionário Jovem – Hino.

•	 12/01	–	Batismo de Jesus. Ajudar os leigos a descobrir a data em que 
foram batizados.

Fevereiro/2020 
Equipe	responsável	pelo	mês:	Pastorais	Sócioecológicas.

Peregrinação da Cruz.

•	 09/02	– Missão nas comunidades.
•	 Preces - Oração do Ano Missionário Jovem – Hino;
•	 CPP ampliado para retomar o caminho do Ano Missionário Jovem.

•	 26/02	–	No início do Tempo da Quaresma, provocar que cada batizado 
retome e faça memória da data de seu Batismo, para ser partilhado na 
Vigília Pascal.

Março/2020
Peregrinação da Cruz.

•	 08/03	– Missão nas comunidades- Equipe pastoral responsável: a ser 
sugerida pela própria paróquia.
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•	 Preces - Oração do Ano Missionário Jovem – Hino.

•	 19/03	 –	 Solenidade de São José, esposo de Maria – Com São José, 
formamos uma Igreja em saída.
•	 Retiro Quaresmal: “Batizados e Enviados: a Igreja de Cristo em 

missão no mundo – Da conversão à missão”;
•	 Programação da Semana Santa- A entrega da programação da 

Semana Santa pode se tornar missionária quando as pastorais, ao 
visitarem as famílias, rezarem por aquela família que os acolhe.

Abril/2020
Peregrinação da Cruz.

•	 04/04	 –	 Visita da equipe diocesana para a Missão e Juventude ao 
Regional 1 (Itapemirim).

•	 11/04	– Vigília Pascal - Renovação das Promessas Batismais.

•	 12/04	– Missão nas comunidades- Equipe pastoral responsável: a ser 
sugerida pela própria paróquia.
•	 Preces - Oração do Ano Missionário Jovem – Hino.

•	 18/04	– Romaria Diocesana ao Convento da Penha (Vila Velha) – subida 
com a Cruz Missionária Jovem.

•	 25/04	 –	 Visita da equipe diocesana para a Missão e Juventude ao 
Regional 2 (Cachoeiro de Itapemirim).

Maio/2020
Equipe	responsável	pelo	mês:	Movimentos	(Mães	que	Oram	pelos	
Filhos, Terço dos Homens, Congregação Mariana, Legião de Maria, 
Liga Católica).

Peregrinação da Cruz.

•	 02/05	 – Visita da equipe diocesana para a Missão e Juventude ao 
Regional 3 (Castelo).

•	 10/05	– Missão nas comunidades- Equipe pastoral responsável: a ser 
sugerida pela própria paróquia.
•	 Tema: “Com Maria, formamos a comunidade dos discípulos 

missionários”;
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•	 Preces - Oração do Ano Missionário Jovem – Hino.

•	 16/05	 – Visita da equipe diocesana para a Missão e Juventude ao 
Regional 4 (Muqui).

Junho/2020
Peregrinação da Cruz.

•	 06/06	 – Visita da equipe diocesana para a Missão e Juventude ao 
Regional 5 (Piaçú).

•	 14/06	– Missão nas comunidades- Equipe pastoral responsável: a ser 
sugerida pela própria paróquia.
•	 Preces - Oração do Ano Missionário Jovem – Hino.

•	 11/06	– Solenidade do Corpo e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo 
•	 Tema: “Eucaristia: a força do discípulo missionário”.

•	 20/06	 – Visita da equipe diocesana para a Missão e Juventude ao 
Regional 6 (Alegre).

•	 29/06	– Solenidade dos Apóstolos Pedro e Paulo – Festa de São Pedro.

Julho/2020
Equipe	responsável	pelo	mês:	Equipe	Diocesana	do	Dízimo.

Peregrinação da Cruz.

•	 04/07	 – Visita da equipe diocesana para a Missão e Juventude ao 
Regional 7 (Bom Jesus do Norte).

•	 11/07	 –	 Visita da equipe diocesana para a Missão e Juventude ao 
Regional 8 (Jaciguá).

•	 12/07	–	Missão nas comunidades.
•	 Preces - Oração do Ano Missionário Jovem – Hino.
•	 Mês de conscientização do Dízimo: Dimensão Missionária.
•	 Caminho do Amparo - Participação dos jovens no caminho do 

Amparo a fim de fazer memória à Nossa Senhora do Amparo em 
nosso Sul do Estado.
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Agosto/2020
Equipe	 responsável	 pelo	 mês:	 SAV,	 Seminário	 Bom	 Pastor	 e	
Seminário São João Maria Vianney.
Peregrinação da Cruz.

•	 09/08	–	Missão nas comunidades.
•	 Preces - Oração do Ano Missionário Jovem – Hino;
•	 Semana Nacional da Família: 09/08 a 16/08 – Destacar a vocação e 

missão das famílias.

•	 15/08	– Dia de São Tarcísio – Patrono do Ano Missionário Jovem.

•	 23/08	– Encontro Diocesano de Coroinhas e Cerimoniários (Cachoeiro 
de Itapemirim).
•	 Avaliação do caminho do Ano Missionário Jovem e prospectivas 

para 2021.

Setembro/2020
Equipe	 responsável	 pelo	 mês:	 Equipe	 Diocesana	 dos	 Círculos	
Bíblicos.
Peregrinação da Cruz.

•	 13/09	– Missão nas comunidades.
•	 Preces - Oração do Ano Missionário Jovem – Hino;
•	 Mês da Bíblia: gincana bíblica missionária jovem.

•	 30/09	– São Jerônimo.

Outubro/2020
Equipe	 responsável	 pela	 animação	 do	 mês:	 Setor	 Juventude	 e	
COMIDI.
Peregrinação da Cruz.

•	 01/10	 – Dia de Santa Teresinha do Menino Jesus – Patrona do Ano 
Missionário Jovem.

•	 14/06	– Missão nas comunidades.
•	 Preces - Oração do Ano Missionário Jovem – Hino;
•	 Santas Missões Populares;
•	 Celebração do Ano Missionário Jovem.
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7. CRONOGRAMA DA PEREGRINAÇÃO DA 
CRUZ MISSIONÁRIA JOVEM

05/08/2019	a	
16/08/2019

Seminário Maior São João 
Maria Vianney Cariacica

16/08/2019	a	
25/08/2019 Seminário Bom Pastor Cachoeiro de Itapemirim

25/08/2019	a	
01/10/2019 Paróquia N. S. do Amparo Itapemirim

01/10/2019	a	
19/10/2109

Paróquia São Pedro 
(Catedral) Cachoeiro de Itapemirim

19/10/2019	a	
26/10/2019 Paróquia N. Sra. de Lourdes Celina

26/10/2019	a	
09/11/2019 Paróquia N. Sra. da Penha Alegre

09/11/2019	a	
16/11/2019 Paróquia N. Sra. Auxiliadora Jerônimo Monteiro

16/11/2019	a	
30/11/2019

Paróquia Sagrado Coração 
de Jesus Divino de São Lourenço

30/11/2019	a	
14/12/2019 Paróquia N. Sra. das Dores Dores do Rio Preto

14/12/2019	a	
28/12/2019

Paróquia São Miguel 
Arcanjo Guaçuí

REGIONAL VI

29/06/2019 – Festa de São Pedro Apóstolo
Benção da Cruz Missionária Jovem

28/12/2019	a	
04/01/2020 Paróquia N. Sra. das Neves Presidente Kennedy

04/01/2020	a	
11/01/2020

Paróquia Santíssima 
Trindade Marataízes

REGIONAL I
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08/02/2020	a	
15/02/2020

Paróquia N. S. de 
Guadalupe Vargem Alta

15/02/2020	a	
22/02/2020 Paróquia São João Batista Jaciguá

22/02/2020	a	
29/02/2020 Paróquia Sagrada Família Vargem Grande de 

Soturno
29/02/2020	a	
07/03/2020 Paróquia N. S. Aparecida Itaoca Pedra

07/03/2020	a	
14/03/2020

Paróquia Santo André 
Apóstolo Aracuí

14/03/2020	a	
21/03/2020 Paróquia N. S. da Penha Castelo

21/03/2020	a	
28/03/2020

Paróquia Imaculada 
Conceição Conceição do Castelo

28/03/2020	a	
04/04/2020

Paróquia São Pedro 
Apóstolo Venda Nova do Imigrante

REGIONAL VIII

REGIONAL III

11/01/2020	a	
18/01/2020

Paróquia Sagrado Coração 
de Jesus Itaipava

18/01/2020	a	
25/01/2020

Paróquia Imaculada 
Conceição Piúma

25/01/2020	a	
01/02/2020

Paróquia Santo Antônio de 
Pádua Iconha

01/02/2020	a	
08/02/2020

Paróquia Santo Antônio de 
Pádua Rio Novo do sul

04/042020	a	
11/04/2020 Paróquia N. S. do Rosário Ibatiba

11/04/2020	a	
18/04/2020

Paróquia São Paulo 
Apóstolo Pequiá

REGIONAL V



37

16/05/2020	a	
23/05/2020 Paróquia São João Batista Muqui

23/05/2020	a	
30/05/2020

Paróquia Santo Antônio de 
Pádua Atílio Vivacqua

30/05/2020	a	
06/06/2020

Paróquia Imaculada 
Conceição Conceição de Muqui

06/06/2020	a	
13/06/2020 Paróquia São José Mimoso do Sul

13/06/2020	a	
20/06/2020 Paróquia N. S. da Penha Cachoeiro de Itapemirim 

(BNH)
20/06/2020	a	
29/06/2020

Paróquia São Pedro 
Apóstolo

Cachoeiro de Itapemirim 
(Catedral)

30/05/2020	a	
06/06/2020 Paróquia São Filipe Cachoeiro de Itapemirim 

(Aeroporto)
06/06/2020	a	
13/06/2020 Paróquia N. S. das Graças Cachoeiro de Itapemirim 

(IBC)
06/06/2020	a	
13/06/2020

Paróquia Sagrados 
Corações de Jesus e Maria

Cachoeiro de Itapemirim 
(Nova Brasília)

06/06/2020	a	
13/06/2020

Paróquia N. S. da 
Consolação

Cachoeiro de Itapemirim 
(Guandu)

06/06/2020	a	
13/06/2020 Paróquia São Sebastião Cachoeiro de Itapemirim 

(Aquidabã)

REGIONAL IV

REGIONAL II

18/04/2020	a	
25/04/2020

Paróquia N. S. Jesus Cristo 
Luz dos Povos Irupi

25/04/2020	a	
02/05/2020

Paróquia N. S. Mãe dos 
Homens Iúna

02/05/2020	a	
09/05/2020

Paróquia Sagrado Coração 
de Maria Piaçú

09/05/2020	a	
16/05/2020

Paróquia Divino Espírito 
Santo Muniz Freire
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06/06/2020	a	
13/06/2020 Paróquia N. S. dos Passos Cachoeiro de Itapemirim 

(Independência)
06/06/2020	a	
13/06/2020

Paróquia Santíssimo 
Sacramento da Eucaristia

Cachoeiro de Itapemirim 
(Paraíso)

05/09/2020	a	
09/09/2020 Colo de Mãe Itapemirim

09/09/2020	a	
13/09/2020 Recanto do Senhor Vargem Grande de Soturno

13/09/2020	a	
17/09/2020 Porta Aberta Cachoeiro de Itapemirim 

(Guandu)
21/09/2020	a	
25/09/2020 Sonho de Deus Cachoeiro de Itapemirim 

(BNH)
25/09/2020	a	
29/09/2020 Jesus minha Vida Cachoeiro de Itapemirim 

(Independência)
29/09/2020	a	
03/10/2020 Encontro Cachoeiro de Itapemirim 

(IBC)

15/08/2020	a	
22/08/2020 Paróquia Senhora Sant’Ana Apiacá

22/08/2020	a	
29/08/2020

Paróquia São Geraldo 
Magela Bom Jesus do Norte

29/08/2020	a	
05/09/2020 Paróquia São José São José do Calçado

REGIONAL VII

NOVAS COMUNIDADES

7.1 Dicas de material para as visitas

•	 Folder	para	visitas	–	Elaborado pela Equipe da Missão e Juventude e 
disponível na Gráfica Diocesana.

•	 Círculo Bíblico Missionário – Material disponibilizado pela equipe 
diocesana dos Círculos Bíblicos.






