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Missão continua mesmo em tempo de pandemia 
 
 
A vida é missão! E com este tema iniciamos o mês missionário convidando a todos a 
serem discípulos missionários e serem sinal de esperança para tantas vidas doadas 
de forma solidária, principalmente, neste momento em que o mundo passa pela 
pandemia da Covid-19 que mudou completamente as relações humanas. Mas nem 
essa pandemia, que será superada, impede a nossa missão, a missão da Igreja! 
 
A Comissão Episcopal para a Ação Missionária e Cooperação Intereclesial da 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) realiza junto com as Pontifícias 
Obras Missionárias (POM), a Comissão para a Amazônia e outros organismos que 
compõem o Conselho Missionário Nacional (COMINA) as atividades do mês 
missionário. 
 
Para o presidente da Comissão para a Ação Missionária, dom Odelir José Magri, ser 
missionário é viver como cristão, discípulo de Jesus como batizado e a partir de uma 
vocação especifica. É responder ao chamado de Deus, sair e fazer-se próximo. Dom 
Odelir destaca que o missionário é convidado a ir às periferias da sociedade para 
testemunhar a perseverança do amor paciente e fiel de Deus pelas pessoas de 
nosso tempo, que se expressa com amor gratuito no compromisso da solidariedade, 
especialmente para com os pobres, os últimos, os excluídos. 
 
Em mensagem para o Dia Mundial das Missões, o Papa Francisco recorda que “num 
contexto profundamente marcado pela pandemia da Covid-19, não se deve 
desanimar porque a missão não é fruto de capacidades humanas, mas pertence a 
Deus: o Espírito Santo é seu protagonista. O Senhor toma a iniciativa, enviou seu 
Filho Jesus Cristo e hoje envia cada batizado”. 
 
Nas dificuldades causadas pela pandemia, no mundo inteiro, a generosidade não 
para. Em todos os continentes, continua o compromisso de sensibilização para a 
coleta especial de 18 de outubro de 2020 que constituirá o Fundo de Solidariedade 
Universal  que as Pontifícias Obras Missionárias recolhem todos os anos para levar 
adiante sua obra de apoio às Igrejas locais. Este ano em nossa Diocese as coletas 
deste final de semana, 17 e 18 de outubro será destinada as Missões e a Santa 
Infância. 
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Sendo assim, anime-se e faça-se presente. Afinal, uma pequena ação que você faz 
hoje causará um grande efeito amanhã! 
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