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Resumo 
O documento consiste no calendário semanal do ano de 1979 
do Instituto Estrela Missionária e, nas folhas de verso, conta 
com mensagens para os assinantes do calendário.  

Palavras-Chave Estrela Missionária, dia, mês ano, inscrição, igreja, missões 

Notas explicativas 
A documentação foi doada para digitalização pela Cúria 
Metropolitana de Nova Iguaçu, local em que estão depositados 
os documentos originais. Algumas páginas do calendário estão 
em falta.  



Prezado leitor! 
Completamos um ano de diálogo sobre as Missões. 
Trocamos muitas idéias. Expusemos muitas neces-

sidades missionárias da Igreja e do Mundo. 
Você certamente tem muito a nos dizer. E nós muito 

desejamos saber o que você pensa sobre os temas 
tratados neste calendário e sobre outros que não foram 
tratados, mas que poderão nos enriquecer. 

Escreva-nos, pois, expondo suas idéias. Desejamos 
a comunicação, o diálogo e sobretudo a união, que é a 
força nova a serviço das Missões. 

nós. 
Contamos com você. E CRISTO conta com . todos 

FELIZ 1980. Um abraço. 

Em nome de toda a famlli� da Estrela Missionária, 

Pe. Valdir Ros 

Seguidoras de um profeta ou de um rebelde? 
Irmãs da Caridade de Santa Cruz., 

·JANEIRO
Cheia: dia 13 

7 - Epifania do Senhor -
(Manifestação de sua glória) 

A OBRA MISSIONÁRIA É A EPIFANIA DE CRISTO PARA OS HOMENS DE HOJE. 











A Igreja é missionária 

"Toda a Igreja é missionária e a obra de evangelização, o dever fundamental do 
Povo de Deus. Eis por que o Concílio convida todos à profunda renovação 
interior para, fazendo-se vivamente consciente da própria responsabilidade na 
difusão do Evangelho, tomarem o devido lugar na obra missionária entre os 
povos." 

Concílio Vaticano li 
Ad Gentes 35. 

"Como membros de Cristo vivo, a Ele incorporados e configurados pelo Batismo 
e também pela Confirmação e a Eucaristia, obrigados �e acham todos os fiéis ao 

· dever de cooperar na expansão .e dilatação de seu corpo, para o levarem quanto
antes à plenitude."

Ad Gentes 36. 

" -o taça,,s nada sem o bispo, 
gu rd �º vosso corpo como tem
plo d�"Deus, amai a união, evitai 
as discórdias e sede imitadores 

.e Jesus Cristo, como Ele o foi de 
seu· Pai." 

(Santo Inácio.) 

Cheia: dia 12 

l 11 1 12 1 13 / 14 / 15 1 16 / 17 1 
A ORAÇÃO É O NOSSO PRIMEIRO DEVER MISSIONÁRIO. 



Oração pelas Missões: 

''Rogai ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe." 

(Lc 10,2.) 
A oração é o nosso primeiro dever missionário. 

Oração Missionária para você rezar diariamente: 
Senhor Jesus, Luz dos Povos, vossa Igreja deseja ardentemente, anuncian

do o evangel�o a toda criatura, iluminar todos os homens com a claridade de 
vossa mensagem, libertá-los do pecado e de suas conseqüências, e instaurar 
entre eles vosso Reino de verdade e justiça, de amor e de paz. Tornai-nos 
conscientes e capazes de evangelizar o mundo, com o testemunho autêntico de 
nossa fé, o anúncio confiante de vossa Palavra, a prática constante de vosso 
Amor, "para que a plenitude do mundo todo entre no grêmio do Povo de Deus, 
do Corpo do Senhor e do Templo do Espírito Santo. E em Vós, cabeça de todos, 
se dé honra ao Criador e Pai de todas as coisas." 

(LG 17.) 

São Francisco Xavier e Santa Terezinha, padroeiros das Missões: rogai por 
nós. 

Minguante: dia 20 

Kiril<l 

Índios guaranis da triii'o Chiiipá>(f'áraguai) _ Foto do Pe. Fabiano Kachel, svd.
Você íá pen�ou que de sua generosidade dependerá que muitos cheguem ao conhecimentode Jesus Cristo? 
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CONVERTEI-VOS E CREDE NO EVANGELHO (Me 1,15) 



QUARESMA MISSIONARIA 

Aproxima-se a quaresma, tempo de penitência e de preparação para a 
Páscoa, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. 

Antigamente a lei da Igreja mandava faze·r jejum ·e abstinência diversos dias 
do ano. Agora a Igreja manda que os cristãos escolham uma penitência para 
fazer em toda sexta-feira. 

Você já pensou na penitência que vai fazer nesta Quaresma? 
O sentido da penitência deve ser sempre a conversão para Jesus Cristo e 

para os irmãos. Não é o sofrimento em si que vale, mas sim a abertura que dele 
resulta para mais amar. 

Sim, amar. Nesta quaresma procure amar mais a Cristo e aos outros. 
Em 1976 chegou ao Brasil o apelo de um Bispo da África: "repartam do 

pouco que tendes com este irmão que tem menos ainda''. E desse apelo surgiu 
uma resposta: a quaresma missionária. Consiste na privação de uma refeição em 
10 sextas-feiras, para a formação de seus futuros padres. 

Você quer participar conosco da Quaresma missionária? Você está convi
dado. 

27 - CARNAVAL 

28 - 4. ª fe![a de cinzas - jejum e abstinência. 
Campahha da f.;r,ater-nidade. 
Somos todos irmãos. 
Tempo de penitência e de conversão. 
Você ;a programou sua quaresma como tempo de conversão 
para o amor? 

,--- -�----... ---------- -- - - - ------------------ --- -
1 

1 1 

! FEVEREIRO -MARÇO l
1 ---- ---- - - - ------ -- --- - --------- --- - --- -- ------- ---- -·· 

Nova: dia 26 



SOCIEDADE ESTRELA MISSIONÁRIA 

U!!la oportunidade para você ser missionário sem sair de casa. 
Nao é um favor, é seu dever de cristão. 
P?r quê? Porque Cristo quer que todos pertençam ao seu povo, quer que todos 

a�u�cremos se� Evangelho aos outros. E o Concilio Vaticano II diz: "incumbe a cada 
drsc,pulo de Cristo o dever de disseminar a fé." 

A você também. 
SEM 

Como os Reis Magos após ter conhecido o Cristo lhe ofereceram seus tesouros e 
voltaram para suas terras, também nós oferecemos algo a Cristo: nossa união nossa vida 
no:'so amor ao pr_?xlmo, nossa fé, nosso bom exemplo. Daremos nossas pe�soas noss� 
aç�o. nossa o��çao e nosso auxilio material. A Sociedade Estrela Missionária q�er ser, 
po,s, ur:na unIao de pessoas que adoram o Cristo e querem fazer algo para que ELE seja 
conhecido, amado e adorado pelos outros que ainda não o conhecem. 

Nosso Irmão Gabriel, missionário entre os guaranis do Paraguai escreve lá do meio do 
mato: "�ejamos, pois, missionários. Quem sente a vocação, apresente-se e não demore. A 
�esse e grande e ?S operários muito poucos. Quem não sente a vocação, seja missionário 
a1_udando de coraçao a obra das Missões com suas orações, com sacrificlos e esmolas. Mas 
nao deixe de ser missionário.'' 
NÃO DEIXE DE SER MISSIONÁRIO. 

_Seja como os Reis M_agos. Tendo adorado o Cristo ofereceram ouro, incenso e mirra 
Voce que adora Jesus C(1sto, ofereça seus dons pelas MISSÕES. 

(lnformaçoes: SEM - caixa postal 258 - Nova Iguaçu - RJ.) 

•'Para nos não)lãacaso. Tudo provr�ncial. Ao regressar da Europa onde fui tomar 
contatos cbm os superiores-gera·s dakon!;regações com obras em Angola, encontrei o 
vosso Relatório de 1975 que me causou agradável impressão. 

A primazia q e os membros dão à \lida espiritual. o sentido da catolicidade da Igreja e a 
vontade d3.alargar as fronteiras}Jo Reil)O de Deus fazem-nos pensar estarmos diante de uma
iniciativa que cresc rá e fru ificará cõmo o grão de mostarda de que fala o Evangelho. 
An90Ia sof�eu e s?fre n� carne_ há pais 9e 15 a�os; A violência aument?u. ? número de 
órfaos e viuvas. So na m,nha Diocese estao 11 Mrssoes fechadas e o Sem,nano Menor por 
falta de obreiros. 

Dos seis milhões de>-habitantes de que Angola dispõe, três milhões são cristãos, entre 
eles 2. 700.000 católicos. Não há em todo o território de Angola qualquer religião não cristã 
que se oponha ao Evangelho. Mas o perigo de perdermos os três milhões que aguardam a 
chegada do 1. 0 missionário é grave. 

Não será o IEM a solução providencial para a atual situação de Angola e da Arquidiocese 
de Luanda? Não será possível distribuir o pouco que tendes por este responsável mais 
pobre ou tão pobre como vós? Tenho o seminário de Luanda encerrado. Necessito reabri-lo 
em março próximo se tiver ao menos três formadores com o espírito que transparece do 
Relatório de 75. Espalhe por favor o meu SOS. Talvez encontre eco em pessoas de boa 
vontade e que ainda acreditam no Dogma da fraternidade humana e cr_istã." 

Cumprimentos ... 

EDUARDO ANDRÉ MUACA 



AJUDE A FORMAR PADRES PARA A ÁFRICA 

Estamos formando bolsas de estudos para seminaristas das novas nações africanas de 
expressão portuguesa: Angola, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Guiné Bissau. 

São Igrejas que necessitam da solidariedade da Igreja de todo o Mundo. Colabore você 
também, enviando a sua oferta: 

Estou enviando: CrS .............................. ........... para a formação de padres para a 

África. 

Nome: . . .  ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' . . . . . . . . . . .  ' . . . . . . . . . . .  ' . . . . . . . . . . .  ' . . . . . .  . 

Endereço: .......... ... . . . ... . . . .. . . . ... ....... .. . . .... . ..... . . . ..... . . . ... . . . . ... . 

. . . . . . .. . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  � . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

. . . .  . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . .  ' '  . . . . . . . . . .  ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  . 

Enviar para: IEM - caixa postal 258 - Nova Iguaçu - RJ. 



ORAÇÃO EM FAMÍLIA PELAS 
VOCAÇÕES SACERDOTAIS 

Pai Nosso que 
Estás no céu 

Para que teu nome seja santificado: 
Dá-nos vocações sacerdotais: 

Para que venha a nós o teu reino: 
Dá-nos vocações sacerdotais. 

Para que se cumpra a tua vontade na terra: 
Dá-nos vocações sacerdotais. 

Para que não nos falte o pão da Eucaristia: 
Dá-nos vocações sacerdotais. 

Para que sejamos absolvidos em teu nome: 
Dá-nos vocações sacerdotais. 

Para que nos ajudem na luta contra o mal: 
Dá-nos vocações sacerdotais. 

19 -.- São José 

Jovem! 
Voe� já pertsou ser missionário? 

risto continua chamando jovens generosos. 

Minguante: dln 21 

VINDE APÓS MIM E VOS FAREI PESCADORES DE HOMENS (Mt 4,19). 



PARA VOCÊ, JOVEM. 

"E caminhando junto ao mar da Galiléia viu dois irmãos: Simão chamado 
Pedro e André, seu irmão, lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. E lhes 
disse: vinde apôs mim e vos farei pescadores de homens. Eles, em seguida, 
deixando as redes, o seguiram". (Mt 4,18-20.) 

Jovem, você sonha fazer de sua·vida algo que valha a pena. 
Levante os olhos para Jesus Cristo, o Homem de Nazaré, o Deus q(Je deu 

sua vida na Cruz e que Ressuscitou. 

Jovem, ouça a voz do Divino Mestre que continua caminhando nos mares de 
outros sonhos e ilusões, para segui-lo nos caminhos da cruz e do Evangelho. 

Jovem, os homens necessitam de Cristo e você pode ser a ponte entre eles e 
Nosso Senhor. 

Você já pensou ser padre, ser missionário7 Você pensou em milhões de 
pessoas que na Ásia ou na Africa e noutras partes do mundo buscam incons
cientemente a Jesus sem o encontrar, por falta de mais "pescadores de 
homens"? 

CRISTO precisa de você. Pense e decida. 

pai, seguiram-no 

D s T Q Q s s. 

25 26 27 28 29 ·30 31 
TENHO COMPAIXÃO DESTE POVO, POIS PARECEM COMO OVELHAS SEM PASTOR 

(Mt 9.36). 



JOVEM! 

Assim como aconteceu às margens do mar da Galiléia, assim continua 
acontecendo hoje: Jesus Cristo chama jovens generosos para serem pescadores 
de homens. 

A vocação missionária é um chamamento de Jesus Cristo para ir ao mundo 
inteiro pregar o Evangelho. 

Jesus Cristo não oferece bons e rendosos salários, não oferece vantagens 
materiais e conforto. Não convida para uma carreira de promoções ·pessoais. 

Ele convida para que a pessoa renuncie a si próprio, tome a cruz e o siga. 

Sim, Jesus Cristo oferece muito amor e a sua assistência pessoal ao 
missionário que o segue. E ainda ele promete o cêntuplo nesta vida e a 
recompensa eterna. 

Você já pensou em ser missionário? 
Você já pensou no sangue de Cristo derramado em redenção de tantos que 

ainda nem sequer o conhecem? 

Você quer um ideal grande como o infinito do amor de Cristo1 
Pois então pense no ideal de ser um missionário para levar a mensagem de 

Cristo aos homens. 

Foto de J. A. Hahn M. M. 

'\, A 

--�o e voce que pensa 
num futuro grande 
e tJ�valor. 
O�islo precisa 
de jovens generosos 
que nem voçê, 
autênticos e decididos 
para continuar 
a sua obra no Mundo e 
completar sua paixão, 
morte e ressurreição. 
A vocação missionária 
é caminho para jovens 
de fé e com muito 
amor, dispostos 
a seguir as trilhas 
do Divino Mestre. 



JOVEM 

Você pensa ser um missionário? 

Escreva-nos para a gente trocar idéias. 

Nome: . ....................... ............................................ . 

Endereço: 

Idade: .................................. Curso : . . . .... . .. ....... .... . .... ............ . 

Outros dados pessoais: profissão, etc.: ...................... ... . .......... . .  . 

Descreva seu ideal de vida: ................................................ . 

Envie esta correspondência para: Instituto Estrela Missionária 
Caixa Postal 258 
26.000 - Nova Iguaçu - RJ 

(Foto de J. A. Hahn M. M.) 

ABRIL 
Cre•cente: dia 4 

111213141516171 
A IGREJA DA ÁFRICA PEDE MISSIONARIOS AO BRASIL. VOCÊ É IGREJA. 



MESSIAS. QUAL É A SUA ORIGEM? 

Meus traços me denunciam. Sou de onde começa o Nordeste. Sou Maranhens�. Filho 
de familia humilde e católica. Não sei se é porque coincide com um ditado que diz: "nunca 
vi Jeremias sem lamentações", que saindo do Nordeste, tenho por minha predileta familia, 
o Mundo de todos os homens e decidi a ser missionário, para assim levar Cristo, Autor da 
vida e paz em plenitude a todos os homens que eu encontrar. 

Minha sensibilidade cristã se volta completamente aos trágicos problemas de todos os 
homens famintos de Deus e sua justiça. 

MESSIAS, QUAL Ê SEU IDEAL DE VIDA? 

Sou seminarista. E a estas alturas, ouço o chamado de Cristo através da grande falta de 
operários para a sua Messe e quando medito nas santas intenções que O animavam na 
realização de sua missão salvadora. Minha vida tem sentido, quando a coloco dentro da 
vivência dos conselhos evangélicos. Meu ideal de vida é viver e pregar, hoje e no porvir, o 
Evangelho de Jesus Cristo de que julgo ter o Mundo hodierno muitíssima necessidade. 

Se para o cristão, a melhor lei é o Evangelho, onde se ouve imperativamente, a voz de 
Cristo. claro que tenho por rota suas admoestações. Sendo obediente á vontade de Deus em 
sua Igreja, quero comunicar Cristo a todos, sendo generoso em servir com humildade, 
testemunhando a sua justiça e caridade. 

Sendo pobre, procuro comunicar a grandeza e bondade de Deus sempre a multipli
car e conceder incontáveis favores a todos que nEle confiam, estou mais desapegado dos 
bens materiais e mais disponível na obra de Deus. 

Sendo casto, sinto-me mais firme na intenção de consagrar-me a Deus para o seu santo 
serviço. 

Essa queixa de Cristo conttm1a a ecoar no abandono . de 
tantas criaturas humanas e no abandono· de tantos homens, 

Domingo de Ram.os. 

Quinta-feira-Santa -
Instituição da Eucaristia. 

Sexta-feira-Santa -
jejum e abstinência. 

Sábado Santo . 

. ABRIL 

ao pecado e ao erro. Cheia: dia 1z 

1 8 1 9 l 1h l 11 l 12 l 13 l 14 I 
CRISTO SE FEZ OBEDIENTE ATÉ A MORTE E MORTE DE ÇRUZ (FI 2,8). 



PÁS C OA 

A ressurreição de Jesus é o mistério máximo da nossa fé e é esta 
ressurreição que garante a nossa ressurreição. 

Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem se ofereceu em sacriflcio ao 
Pai, por amor aos homens, para pagar os pecados de toda a Humanidade e no 
terceiro dia ressuscitou. Esta é a Boa-nova por excelência que deve ser 
anunciada a todos os povos. Foi o maior ato de amor de Deus para com a 
Humanidade e Jesus quer que essa Boa-nova seja levada .até o último dos 
homens. Toda a vida do cristão se resume na vivência do mistério pascal, viver 
com Cristo para ressuscitar com Ele, pelo Batismo nós somos inseridos nesta 
realidade e em cada Missa participamos mais uma vez, tomamos parte neste 
mistério. 

Esse tesouro não é para ser guardado por cada um de nós, é vontade de 
Deus que seja levado a todos. Por isso, nessa Páscoa faça algo para que muitos 
que ainda desconhecem que Deus se fez carne, morreu para nos salvar e 
ressuscitou, tenham a alegria de saber que a redenção já chegou e renasçam 
para uma nova esperança. 

O missionário é o arauto que anuncia a Páscoa do C�isto a todos levando 
consolo e esperança a todos os corações. 

Minguante: dia 19 
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Orisvaldo José Calandro. 
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A OBRA MISSIONARIA: A NU NCIAR O CRISTO RESSUSCITADO. 



PORQUE O SACERDOTE NÃO SE CASA
Foi com muito cuidado e de repente: ploc; explode.- O amigo João vai ou não vai ser padre?- Creio que não chegará até lá.- Por que não? 

- Porque o padre, como sabemos, não se casa. - E uma grande realidade que não se casa. Mas sabe que é um exagero;deveria casar-se, para ver como é a vida de casado. E você concorda ou não? E osoutros ficam sem opinião. 
- Sabemos que para casar-se tem que haver o namoro como todo mundo, edepois viria o casamento. 
Eu iria me confessar com o marido da minha vizinha? E a sogra do sacerdotenão iria querer mandar na Igreja? E se os filhos do sacerdote não são desejáveis?E o atendimento á família? E os passeios aos Domingos e dias santos? etc., etc.,etc ... 
Tudo isto vale algo, mas a razão é maior. O sacerdote não se casa para não, dividir seu coração. Oferece-o todo a Deus e assim pode contar sempre com ele.O sacerdote não se casa para poder amar mais e melhor. E fica mais livre paralevar a todos os povos o apelo de Jesus Cristo: ide por todo õ mundo e pregai oevangelho a todos os povos. 

N. M. Ramos.

"Buscais a Jesus Nazareno, o crucificado; res�uscit?u,_ não 
está aqui· olhai o lugar onde o puseram. Mas ide, d1ze1 a�_s 
seus discipulos, e a Pedro, que _Ele �.os precederá na Ga I· 

lfia· ali O vereis, co� Ele vos disse. (Me 16,6-7). 

- ------- --,

---- -
--

-------
Nova: dia 26 
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SE CRISTO NÃO RESSUSCITASSE, VÃ SERIA A NOSSA FÉ (lCor.15,14). 



REFLEXÕES DE UM GRUPO DE SEMINARISTAS 

- O lugar dos sacerdotes para viver e.para morrer é a cruz.
Que doce é morrer quando nela se viveu, dizia o Cura d'Ars.
- Todo sofrimento que se vive olhando para o Senhor e que se aceita com

Amor, é parte da cruz de Cristo. Se não, não é. 
- João e Tiago pediram-lhe os primeiros postos no Reino ...
Não sabiam que o trono era a Cruz.
- Para estar na cruz bastam três cravos: o de minhas misérias, o das

dificuldades das outras criaturas, o das provas mais diretas de Deus. 
- Uma vida sacerdotal evangélica não pode viver-se no conforto.
Deve ser vivida na Cruz de Cristo, que é pobreza, simplicidade e renúncia.
- Saber calar e morrer na Cruz sem escapulir-se dela, eis o verdadeiro

Amor. 
(Equipe de Cuenca - Equador.) 

Cresc:ente: dia 4 

AVE, CHEIA DE GRAÇA, O SENHOR É CONTIGO. 



A Familia, berço das vocações. 

O Papa João XXIII assim falou sobre a influência de sua familia em sua vocação: 
"Desde o dia em que o Senhor nos chamou para ser o Guia Supremo de sua Igreja, escutei 
com freqüência mencionar que o novo Papa descende de uma familia modesta de 
Bergamasco. Dizemos isto com profunda emoção e gratidão a Deus, pois assim é: devemos 
grande parte de nossa vocação sacerdotal e apostólica à nossa famULa�ue verdadeira
mente não tem sido tão pobre como se lhe representa, mas que era,·, ac,ima de tudo, 
rica em dons do céu: a exemplo de nossos bondosos pais, de papa, e de mamãe, que 
sempre imprimiram em nosso coração simplicidade e retidão, atmosfera de bondade que 
temos respirado desde nossa infãncia." 

Que Deus suscite e conserve em noss_as famllias cristãs esse mesmo espírito que
havia na família do bom Papa João. A famllta é o berço das grandes vocações.

Você que �fre, voC'ê que é doente. 
Ur1a-se aos sofr�mentos de Jesus Cristo e aos de 

Mari Você também pode ser missionàrio, oferecendo 
seus sofrimentos pelas missões. 

-- - --------------
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Cheia: dia 12 

E UMA ESPADA TE ATRAVESSARÁ A ALMA PARA QUE 
SE DESCUBRAM OS PENSAMENTOS DE MUITOS CORAÇÕES. (Lc 2,35.) 



Irmão que sofres 

A dor que sofre teu corpo e aflige tua alma talvez te deixe dolorido, 
inutilizado, até sem esperança. 

Não sei como te chamas, nem qual é a tua dor. Somente sei que sofres. 
Talvez te atormentes ver que teus entes mais queridos se vêem privados de tua 
ajuda. Talvez teus lábios pretendam proferir palavras de queixa, de desespero ... 

Irmão que sofres, tu podes muito, tu és rico. Não sintas pena e nem 
desespero. Tens um tesouro em tuas feridas: o sofrimento. Nada vale tanto aos 
olhos de Deus como a dor, unida a Cristo Redentor. E tu o tens, quem sabe a 
granel. És muito rico. Podes muito. 

Nós, sacerdotes e seminaristas, enfim, todos os candidatos à vida missio
nária nos aproximamos de ti, sem conhecer-te para pedir-te o preço de teu 
sofrimento, para que o ofereças tu mesmo, como um sacerdote, no altar de tua 
enfermidade, pela nossa santificação. 

É tão reconfortante pensar que o nosso Sacerdócio e nossa vida missionária 
tenha uma coroa de pérolas e brilhantes feitas com espinhos de dor. 

Irmão que sofres: não desprezes o tesouro que tens em tuas mãos. Não 
desatendas ao nosso pedido. Será a mais rica esmola. 

' 

--- - -- -------- --- ------ ----· 
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A VOCAÇAO DESPERTA NO COLO DA MAE" (D. Bosco).



Mães sacerdotais 

"Em muitos casos torna-se decisiva a influência da mãe com respeito à vocação 
de seus filhos. Mais de uma mãe piedosa consagrou seu filho a Deus no berço pedindo 
que ele abraçasse a mais santa e nobre vocação que se conhece no mundo. Rezou e 
suspirou para vê-lo um santo sacerdote no altar. Vigiou incansavelmente as nascentes 
inclinações e procurou dirigir suavemente seus primeiros pensamentos para o 
santuário do Senhor. 

A história religiosa é pródiga em apresentar-nos modelos dessas mães coopera
doras do ministério de Cristo entre os homens. São conhecidas as passagens blblicas 
do oferecimento de seus filhos a Deus por parte de Ana, mãe de Samuel e o de Maria, 
com Jesus. 

Ou então que o diga um ardente Agostinho. Quanto agradecimento não deve à 
sua mãe por haver-lhe conseguido a graça da conversão e sobretudo a de seu 
sacerdócio. 

O alegre formador dos meninos, João Bosco. Em quem encontrou o apoio decisivo 
para que pudesse seguir o chamado do Senhor, senão em mamãe Margarida? 

Os fatos no-lo confirmam: em uma pequena paróquia perdida nas montanhas do 
Equador um sacerdote contava e dizia entre outras coisas: grande parte de minha 
vocação e coroamento no sacerdócio devo-o à minha mãezinha. 

Em realidade, todas as almas sacerdotais guardam um imenso agradecimento às 
mães, e este é um dos melhores expoentes do que podem fazer pela Igreja e pelo 
mundo as mães sacerdotais. Pe. Pedro D. Soto

27 - Asce'nsão do Senhor. 
- 11. 0 Aniversário da fundação do 

�"- IEM. 
�Qúeremos ser uma comunidade de ir
rnãos completamente consagrados a tí, 
Cristo, uma comunidade a teu serviço 
entre os homens, para testemunhar, 
evangelizar e edificar a Igreja, prestan
do, assim, por ti e em ti, Cristo, uma 
honra à Trindade Santíssima." 

(Documento de Urubíci - ideal 
do IEM.) 

Foto: Membros do IEM em Missão 
no Paraguai. 

MAIO/JUNHO 
Crescento: dia 2 

s 

1 
QUANDO A IGREJA TOMA CON1:>CIÊNCIA DE SI PRÓPRIA TORNA;-.SE 

MISSIONARIA. (Paulo VI.) 

s 

2 



DIOCESE DE NOVA-IGUAÇU. 

DECRETO 01/77 ERIGE O INSTITUTO ESTRELA MISSIONÁRIA EM ASSOCIAÇÃO PIA. 

A todos os irmãos da Diocese de Nova Iguaçu, paz no Senhor. 
Considerando que "a Igreja peregrina é por sua natureza missionária" (AG 2), enviada 

por Deus aos povos todos para ser "o sacramento universal da salvação" (LG 48). 
Considerando que a Igreja precisa de vocações e de institutos missionários para 

realizar a sua missão salvifica. 
Considerando que é urgente nossa Pátria participar com mais Intensidade no esforço 

missionário da Igreja universal: 
Considerando que se abrem mais perspectivas de vocação de Igreja e de maior 

engajamento pastoral quando assumimos conscientemente nossa responsabilidade mis
sionária; 

Considerando que o Bispo na sua Diocese faz p(esente e concreto o espírito 
missionário do povo de Deus, suscita, promove, dirige as iniciativas missionárias de modo 
que toda a Diocese se torne missionária (cf. AG 38): 

Considerando que uma associação missionária traz um grande bem à Igreja universal e 
à Diocese de Nova Iguaçu, para a construção do Reino de Deus; 

Considerando as atribuições que o Código do Direito Canónico, cânon 686, concede ao 
bispo diocesano na ereção de associações pias; achei por bem decretar, como realmente 
por este documento decreto: 

1. º) Fica erigido canonicamente em associação pia, a·ieor do cânon 687 do Código do
Direito Canónico, o Instituto Estrela Missionária, com seu Estatuto próprio, seus direitos e
deveres; 

2. º) Este Decreto entra em vigor no dia de sua publicação. 
Catedral de Santo Antônio, festa da Padroeira do IEM. 31 de maio de 1977. 

Dom Adria�o Hypollto 
Bispo Diocesano de Nova Iguaçu. 

---- -- ---- --------------,
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Ct>csccnte: dia 2 

1314151617\â\91 
VINDE ESPÍRITO SANTO, ENCHEI OS CORAÇÕES DE VOSSOS FIÉIS

E ACENDEI NELES O FOGO DE VOSSO AMOR.



COMUNIDADE MISSIONÁRIA FEMININA 

Dia 31 de maio de 1975 o IEM decidiu formar uma nova família missionária 
com a mesma inspiração e com os mesmos objetivos. Assim em Nova Iguaçu 
cresce essa nova família missionária de moças dispostas a darem sua vida por 
Cristo e pela Igreja nas terras de missão. 

Seu campo de trabalho é o mundo, sendo que já as espera mais concre
tamente, aléryi da Baixada Fluminense, onde já atuam, a Missão Indígena do 
Paraguai e a Africa. O tipo de trabalho? O principal é o espirito de fé, o amor a 
Cristo nos irmãos. Como expressão de amor cristão, os diversos tipos de 
trabalhos sociais que uma missionária pode prestar, além dos serviços na 
catequese e ação pastoral. 

A Comunidade Missionária Feminina é ainda uma semente que cresce. Mas 
dará seus bons frutos, com a graça de Deus. Por hora são apenas 10 moças 
engajadas nesse crescimento. Mas com certeza Cristo despertará em muitas 
jovens esse convite maravilhoso para a vida missionária. 

Informações: Caixa Postal 258 - Nova Iguaçu - RJ. 
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Cheia: dia 10 
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FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM (Lc 22,19). 



Semana da Solenidade do Corpo e Sangue 

de Cristo (Corpus Christi) 

"O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo" (João 6,51). 

CRISTO entregou sua vida na cruz, para que os homens possam viver uma 

vida nova. 
\ 

A EUCARISTIA atualiza, torna presente esta entrega de amor de Cristo. 
Nós, os católicos que habitamos numa região onde há padres que rezam Missa e 
distribuem o Corpo e Sai:,gue de Jesus, procuremos levar este Pão da vida aos 
irmãos, que estão longe. Isto só será possível, quando numerosos Sacerdotes -
Missionários· levarão a EUCARISTIA às regiões e povos, que não a têm. 

REZEMOS PELAS VOCAÇÕES MISSIONÁRIAS! 

Pe. Estanislau Starowieyski - CSS 
(membro-honorárío do IEM). 

a'-l;lnião dé c9tôlicos que se comprometem a tra
har'\1:1ela$' missões, com sua oração, com sua 
ão, ,com sua contribuição financeira, com seu in-

cen(iv:o. Gomo os Reis Magos que deram seus pre· 
se tes em adoração a Cristo. 

SEJA VOCÊ TAMBÉM MISSIONÁRIO- SEJA MEMBRO 
DA SOCIEDADE ESTRELA MISSIONÁRIA 



SOCIEDADE ESTRELA MISSIONÁRIA 
Você já pensou o que seria de um exército sem a retaguarda? Faltariam os

viveres e as munições. Assim também os missionários sem a colaboração do
Povo de Deus. 

Na obra missionária a SEM quer ser como a retaguarda, a colaborar sempre 
com os missionários, os da vanguarda, que avançam nas terras de missão. São os 
membros da SEM que os ajudarão com suas orações, com seu incentivo e com a 
contribuição financeira. 

'{ocê já pensou como se formam os missionários? 
E necessário que haja muito apoio do Povo de Deus para que se torne

possível formar o missionário que deverá estudar primeiro durante anos inteiros
para depois ser enviado. 

Ser membro da SEM é uma maneira de ser missionário sem sair de casa, de
cumprir aquela responsabilidade que cabe a cada católico, de difundir a fé. 
Cristo precisa de você para que o seu Evangelho seja anunciado lá onde ainda 
Ele é desconhecido. 

Contamos com você, com suas orações, com seu incentivo, com sua 
contribuição financeira. 

Caixa Postal 258 - Nova Iguaçu - RJ 
CEP-26.000 

JUNHO 
Nova: dia 24 

O Núncio Apostólico, D. Carmine 
Rocco, numa homenagem ao Santo 
Padre, no IEM. 

TU ÉS PEDRO E SOBRE ESTA PEDRA EDIFICAREI A MINHA IGREJA. (Mt 16,18). 



VOCAÇÃO MISSIONÁRIA 

Cada disc�pulo de Cristo tem sua parte na tarefa de propagar a 
fé. Mas Cristo, o Senhor, apesar disso, sempre chama dentre os 
discipulos aqueles que Ele mesmo quer, para que estejam com Ele e 
os envia a pregar aos povos. Por isso.através do Espirito Santo, que 
distribui os carismas para a utilidade, como quer, inspira a vocação 
missionária no coração de cada um e suscita Institutos na Igreja que 
aceitam como oficio próprio a tarefa da evangelização, dever de toda 
a igreja. 

Pode-se dizer marcados por especial vocação os sacerdotes, os 
religiosos e os leigos, possuidores de boa indole e dotados de talento 
e inteligência, que se acham preparados para empreender a obra 
missionária. Enviados pela legitima autoridade, na fé e na obedi
ência, vão àqueles que estão longe de Cristo, segregados para o 
trabalho a qúe foram escolhidos, como ministros do Evangelho "para 
que a oblação dos gentios seja aceita, santificada pelo Espírito 
Santo". (Rom 15.16) Ad gentes 23. 

1 - Dia do Papa. 

JULHO 
Croscontc: dia 2 

Oferta para 
a formação do clero 
nas terras de Missão. 
(Óbolo de S. Pedro). 

"COOPEREM'OS LEIGOS NA OBRA EVANGELIZADORA DA IGREJA" (Concílío) 



DONA REGINA E O SEU CLUBE DA ESTRELA DOURADA 

Dona Regina é um exemplo de como se pode ser missionário 
sem sair de casa. Dona Regina é carioca. Leu na Revista Mensageiro 
do Coração de Jesus um apelo missionário e resolveu fazer alguma 
coisa. Em g�ral.,costuma-se dizer que ni'nguém dá o que não tem. 
Melhor se diga, só dá quem ama. Dona Regina ama as missões e 
achou uma maneira de dar e dar-se. Fundou em seu bairro, Engenho 
da Rainha, o clube Estrela Dour;ada, cuja finalidade é colaborar com 
as missões. E muitas pessoas colaboram. Com suas orações, com 
suas ofertas, com seu incentivo. O Clube Estrela Dourada visita duas 
vezes por ano o IEM, e como a Equipe dos Reis Magos, também 
trazem suas ofertas para as missões. Dona Regina foi operada das 
vistas e já não pode mais andar tanto. Mas o seu exemplo está ai 
para despertar outras Reginas por éste imenso Brasil que por sua 
vez poderão formar outros tantos clubes da Estrela Dourada. E tão 
simples .. Basta ter amor pelas Missões. 

Comprometo-me a contribuir com as missões com minha oração, com meu 
incentivo, com mel(: sacriflcios e cor minhas o�ertas. Peço pois, ao IEM que me 
inscreva co'mo memlxo da Socie_..dade Estrela Missionária, pois, como diz o 
Concílio, "in��be a cada disc!i;,'Glo de Cristo o dever de disseminar a fé". E 
espero fazer o qLl'e me for possível, em união com·o IEM. · , 

Nome: .................................................................... . 

Endereço: ..... , ..... · ..................................................... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Envie paºra: IEM - Caixa Postal 258 - Nova Iguaçu, RJ - CEP: .26.000 



Seja sócio do I.E.M. - Pertença à nossa familia missionária! 

Sua obrigação como sócio do I.E.M.: 
a) Oração diária pelas missões, especialmente pela Intenção missionária da Igreja;
b) Oferecer pelas mesmas Intenções pequenos sacrifícios e os sofrimentos que Deus 

coloca em sua vida; ·
c) Divulgar as obras do 1.E .. M. e a Sociedade Estrela Missionária;
d) Patrocinar a cplocação do Calendário Missionário enviando-nos nomes e endereços;
e) Dentro da possibilidade de cada um, uma ajuda financeira para manter os trabalhos

do I.E.M.
Como sócio da Sociedade Estrela Missionária, você participará diariamente de nossas 
orações e trabalhos. 

Pe. Valdir Aos, I.E.M. 
C.P. 258 
26.000 NOVA IGUAÇU, RJ 

Eu me comprometo a contribuir: 

Mensalmente 

Semestralmente 

1-·--:
l. .. J 

:····, 
!_ ___ J 

A minha contribuição será de: Crt ........................ · · · 
Desejo que a minha contribuição seja aplicada: 

a) Formação de Missionários: Padres CJ 
b) Ajuda às Missões: Kiritó f" .... i Angola 

••••• J 

c) A critério do I.E.M.: · [_"J 
r··· ·, 

L .. ..: 

Trimestralmente 

Anualmente 

Irmãs r··-·:
...... J 

Outros: r··-·: 
• ...... ! 

d) Comprometo-me a colocar ....................... Calendários para 1980. 

:-·····: 
!.--· 

:· .. ,
L .... J 

O BRASI � O PAÍS DO MUNDO QUE CONTA COM 
MAIOR NÚMERO DE CATÓLICOS BATIZADOS. SO
t,,,OS MA JG�EJf\ J>ARTICULAR. PORTANTO, UMA 
IGREJA t\:llSSIONARIA_DE QUEM MUITO SE ESPERA 
NAS TERRAS DE MISSAO. 

Cheia: dia• 

A IGREJA PEREGRINA É,�OR SUA NATUREZA MISSIONÁRIA. 



O BISPO DE MACAU PEDE MISSIONÁRIOS AO BRASIL 

Você já ouviu falar de Macau? É uma possessão portuguesa, bem distante 
daqui. Fica nas costas da China, na longínqua ÁSIA. Lá se fala o chinês e o 
português. 

O Bispo de Macau, Dom Arquirnínio Rodrigues da Costa escreveu assim ao 
IEM, no dia 5 de agosto de 1977: 

"Venho, conta�tar V. Revma. a fim de estabelecermos um diálogo que, 
certamente, não deixará de ser frutuoso para nés. 

Esta Diocese tem urna população total de 300.000 habitantes, quase todos 
chineses. Os de �xpressão portuguesa são cerca de sete ou oito mil. Ao todo, a 
população católica não vai além de 30.000. 

Ternos, portanto, duas tarefas importantes diante de nós: a primeira é a 
evangelização da massa não-católica que nos rodeia; a segunda é a recristianiza
ção dos cristãos de expressão portuguesa, que se tgm afastado muito da Igreja. Um 
dos problemas que nos preocupam, é a falta de vocações missionárias locais. Há 6 
ou 7 anos que o nosso seminário menor se encontra totalmente vazio por falta de 
vocações. Por enquanto ainda temos sacerdotes, mas caminhamos para um período 
de crise, à medida que os nossos missionários vão envelhecendo. Quer dizer que· 
teremos de depender ainda durante muitos anos, de sacerdotes vindos <Jo Exterior.
De Portugal, não vem ninguém. Se o Brasil nos ajudasse, ou mais especificamente, 
se essa nova Sociedade Missionária se quisesse estabelecer em Macau, seria uma 
grande graça para nós." 

O apelo está lançado. 
A resposta? Depende também de você. 

D s 

15 16 

"100'0 AQU L�Q � INVOCAR O NOME DO SENHOR
SERÃ,;S ;i(tVO. MÀ�COMÓ INVOCARÃO ELES f.QUELE
E QUEM f'J�G> CRERAM? E COMO CRERAO_ SEM

�R_E�QUVIOÓ
.
FÀtAR DELE? E COMO OUVIRAO SE

t;jJN__GLJ.ÉM Ll:tE�. PHÉGAR? E COMO SE PREGARÁ SE
NI G É FC>R �NVIADO?" (Rom 10,12-15) 

'v 

---- ----- ---------------,

���---------J 
Minguante: dia 16 
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"QUÃO FORMOSOS OS PÉS DOS QUE ANUNCIAM O EVANGELHO (Rm 10, lS).



POR QUE MISSÕES? 

Muitos se perguntam porque a preocupação com as missões. Deixe cada um 
seguir a religião que tem. 

O Concílio nos responde, dando as razões da atividade missionária da 
Igreja: 

1 - A vontade de Deus que "quer que todos os homens sejam salvos e 
venham ao conhecimento da verdade. Porque um é Deus, um também o 
mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, que se entregou para 
a redenção de todos". (lTm 2,4-5) 

2- A atividade missionária hoje como sempre conserva íntegra sua força e
necessidade, pois sem a fé em Cristo não há salvação. 

3 - A obra missionária é fruto do amor que os fiéis tem a Cristo que deu seu 
sangue divino por nós. 

4 - Pela atividade missionária damos glória a Deus que nos enviou seu filho 
ao mundo e o tornamos conhecido para a salvação de todos. (Veja Ad Gentes 7) 

----- -------- -- ------ ---
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Nova: dia 23 



A GRANDE CONVOCAÇÃO 

Junto ao mar da Galiléia 
Jesus começa a missão, 

O primeiro, Simão Pedro 
Mais André, Tiago e João. 

Ah! o marulho do mar, 
Desse mar da Galiléia, 

Ressoando os sons de Cristo 
De lá até a Judéia. 

Com a rede da palavra 
Jesus recolhe mais oito. 

Menos um que se afogou, 
Vencido o inimigo afoito. 

Filipe, Bartolomeu, 
Tomé, Tiago de Alfeu, 

Mateus, Tadeu e Simão, 
À parte o que se perdeu. 

l!')da hoje Jesus chama, 
Junto a ti, Genesaré, 

Pescadores, pregadores 
Para o reino de Javé. 

(Que o diga o decenário 
Do Instituto Missionário!) 

Irmão Bento Gomes 
Monge de Serra Clara 
(Ao decenário do IEM) 

- Tu tens fé.em Cristo. E como chegaste à fé?
- A resposta no-la dá a Sawada Escritura:
- Com efeito, todo aq ele que invócar o nome do Senhor será

saJvo. Por m, COJTIO hão de invocá-lo se não creram nele? E
como hão de crer sem ter ouvido? E como hão de ouvir se
ninguém pregar? E como hã.o de pregar se não foram envia
dos?" (Rom 10, 13-14).

- E como os outros chegarão á fé se você não colaborar?

: J@H0 / AGOSTO 
·---- ---------- - --------------------------

Crescente: dle 1 

/ 29 / âo 1 3
T
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VÓS SOIS A LUZ DO MUNDO (Mt 5,14). 



"A UNIÃO FAZ A FORÇA" 

Você sabia que Cristo enviou os apóstolos a todo o mundo, mandando-lhes: "Ide, pois, 
fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo, ensinando-os a observar tydo quanto vos mandei". (Mt 28,19s)? Pois é, aí está uma 
união. Cristo quer que toda Igreja seja missionária, que se propague a fé e a salvação(dEle. 
Cada qual com sua função,. seja o sumo Pastor da Igreja, bispo, padre ou leigo, fõt1us 
devem levar em frente es.ta or<!em de Cristo, que pela caridade crescerá (Ef 4,16). Se no 
tempo de Cristo houve esta necessidade de propagar a fé entre os que ainda não criam. 
muito mais hoje porque, após 20 séculos de Cristianismo uma grande porcel'\tagem não 
conhece a Cristo, que é o Caminho seguro, que de verdade leva à vida eterna. Se bem que 
"cada discípulo de Cristo tem sua parte na tarefa de propagar a fé", por chamado divino 
alguns são escolhidos para pregarem aos povos. Pelo Espírito Santo são inspirados, 
sentindo o desejo imenso de levar a Boa-noticia a todos, para isto surgem Institutos na 
Igreja. Estas instituições preparam as vocações, dão-lhes formação Espiritual, Moral, 
Doutrinal e Apostólica; exigindo para isso forçàs que só poderiam vir da união de muitos 
que têm o mesmo chamado. 

Atualmente na Igreja existe uma diversidade de Institutos missionários, que, inspi
rados pelo Espírito Santo, levam à frente a evangelização para reunirem novos povos a 
Deus, ·fundando Igrejas locais; sempre, com suor e às vezes com o próprio sangue. 
Quantas são as regiões que ainda resistem à mensagem evangélica? Por isso, porque 
restam muitos povos para levar a Cristo é que o Espírito Santo suscita Institutos. "Todo 
aquele que invocar o nome do Senhor haverá de ser salvo" (Rom 10,13). Como, porém, 
invocarão aquele em quem não creram? e como crerão naquele de quem nada ouviram? 
(Rom 1 O, 14). E como ouvirão se não há quem lhes pregue? e como pregarão se não hà quem 
os envie? (Rom 10,14-15). 

D s 
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(Ver "AD GENTES") 
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Amauri Tromblni 
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TODO CRISTÃO DEVE COLABORAR NA OBRA MISSIONARIA DA IGREJA .



DIA DOS PAIS 

Dia 12 de agosto, dia dos pais. 
Você que tem seu pai em casa, não deixe de prestar-lhe sua sincera 

homenagem. Ele merece. Você que tem seu pai distante, envie-lhe uma men
sagem e faça por ele uma oração. Você que tem seu pai já na eternidade, 
encomende-o a Deus e reverencie sua memória. E que sua gratidão não se 
esgote nesse dia dedicado ao Papai, mas seja a atitude constante de sua vida. E o 
nosso Calendário também quer prestar'sua homenagem aos Pais, a todos os 
pais. Mas de modo particular queremos homenagear os pais dos sacerdotes e 
dos missionários. Citamos a propósito as palavras do Papa Paulo VI: "Ditosos 
vós, pa1s daqueles filhos que o Senhor chama para si; porque estais associados à 
tarefa reservada aos vossos filhos; porque dais ao Senhor o melhor holocausto 
que lhe podeis oferecer, porque de uma maneira inconsciente talvez, porém 
sabiamente haveis preparado essa oferenda. Com vossa juventude sadia, com os 
santos costume_s de vossa casa, com o respeito constante à lei de Deus tendes 
sido os anjos de guarda desses tesouros familiares." 

D 

12 
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'R0R�E DEUS AMOt DE TAL MANEIRf' O MUNDO, 
QUE EN �EGOU O SEU FILHO UNIGENITO, PARA 
QUPf000 QUELE QUE CRÊ NÃO PEREÇA, MAS QUE 
-p?Ji.HA 'v-lDÀ ETERNA. PORQUE DEUS NÃO ENVIOU 
O FIL O AO 'MUNDO PARA CONDENAR O MUNDO, 

J
AS PARA QUE O MUNDO SEJA SALVO POR ELE." 
o 3, 6-17).
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Minguante: dia 14 

s 
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JESUS CRISTO� O CAMINHO, A VERDADE E A VIDA. 



.., 
O BRASIL PARA AS MISSOES 

"No ano de 1966, sob a inspiração do Decreto Conciliar Ad Gentes, surgiu na 
cidade de Urubici, SC, urna obra que tornou o nome de Estrela Missionária. Em 
documento firmado pelos primeiros membros ficou determinado um tríplice 
objetivo: 

a -· incentivar o espírito missionário do povo 
b - formar missionários 
c - assumir missões. 
Na ordem prática de execução dos objetivos, dia 31 de maio de 1968 foi 

fundado um Instituto Missionário de vida comum, destinado á preparação de 
missionários, para a missão universal da Igreja, tornando então o nome de 
Instituto Estrela Missionária. 

Já em agosto do mesmo ano, com o beneplácito. de D. Adriano Hipólito, 
Bispo de Nova Iguaçu, se estabéleceu na Paróquia de N. Sra. da Conceição do 
Riachão, o Seminário N. Sra. Rainha das Missões. 

Nascendo corno toda obra de Deus, no meio de dificuldades e sacrifícios, 
hoje o Instituto conta com 2 padres, mais de 10 seminaristas maiores e outros 40 
seminaristas. 

Dia 31 de maio de 1975 foi tomado um segundo passo, com a fundação da 
Comunidade Missionária Feminina, que virá a ser, se Deus assim o permitir, o 
Instituto Missionário de nossas irmãs. Atualmente são 8 jovens, orientadas por 
uma Irmã de Santa Cruz de lngenbohl. 

Dia 31 de maio de 1977 o IEM fundou uma terceira família missionária: a 
Sociedade Estrela Missionária." (continua na próxi� semana) Pe. Fernando 
Melo. 

------------- ---------- ------ - ------:

AGOSTO 
; ___ ---------------------------·---·--------·

Nova: dia 22 

A OBRA DE EVANGELIZAÇÃO É O DEVER FUNDAMENTAL 
DO POVO DE DEUS. 



SOCIEDADE ESTRELA MISSIONÁRIA (continuação) 

O Decreto Conciliar "AD GENTES" cap. VI, 35-36 afirma que "toda a Igreja é 
missionária e a obra de evangelização, o dever fundamental do povo de Deus ... Como 
membros de Cristo, a Ele incorporados e configurados pelo Batismo e também pela 
Confirmação e Eucaristia, obrigados se acham todos os fiéis do dever de cooperar na 
expansão e dilatação de seu corpo, para o levarem quanto antes à plenitude". A 
SOCIEDADE ESTRELA MISSIONÁRIA visa, portanto, levar ao povo brasileiro uma 
divulgação efetiva da ação missionária da Igreja Universal, induzindo-o, como deseja o 
Concílio Vaticano li, que como Povo de Deus, ele assuma também o seu dever 
missionário universal. 

O IEM se propõe, então, iniciar um trabalho efetivo de conscientização usando 
para isso todos os meios disponíveis de comunicação social, especialmente aqueles 
dirigidos pela Igreja, como também se pôr à disposição de todos os interessados para 
visitas, pregações, aulas catequéticas de caráter 111issionário. 

Estes contatos visarão não somente uma conscientização intelectual mas bus
cará, enquanto possível, desenvolver um engajamento do Povo de Deus na ação 
missionária universal, aceitará como membros associados do seu Instituto, as pessoas 
de boa vontade, dispostas a assumir o compromisso de colaborar positivamente com a 
obra missionária da Igreja, através do esforço missionário do nosso Instituto. 

1---

1 
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------ - ----------------------- ---, 

AGOST.O/SETEMBRO 
---------------------- ________________ ! 

··-- ---------------

Crescente: dia 30 

"IDE PELO MUNDO INTEIRO, PREGAI O EVANGELHO". 



SOCIEDADE ESTRELA MISSIONÁRIA 
(conclusão) 

Os membros da Sociedade Estrela Missionária assumirão o compromisso de 
rezar e oferecer sacrificios pelas missões, bem como de dar uma ajuda finan
ce1ra, cada um élenºtro de suas próprias possibilidades, para o desenvolvimento 
do trabalho missionário do IEM, e outras obras missionárias. Como membros 
associados do nosso Instituto, eles participarão das orações e trabalhos de 
nossas duas equipes, a masculina e a feminina. 

CONCLUSÃO 

Para realizar este objetivo de conscientização solicitamos a devida auto
rização do Episcopado do Brasil para podermos visitar paróquias e colégios, 
dentro de suas jurisdições, salvaguardando sempre o consentimento dos páro
cos e diretores. 

O Instituto Estrela Missionária aproveita esta oportunidade para reafirmar 
nosso sincero desejo de sermos expressão da dimensão missionária da Igreja do 
Brasil, realizando toda a nossa obra em nome desta mesma Igreja. 

Esperamos contar com o entusiasmo e participação de muitos cristãos do 
Brasil para que este nosso ideal torne-se uma bela realidade. 

Esperamos sua resposta, suas sugestões, sua participação, seu encoraja
mento. 

Instituto Estrela Missionária 
Caixa Postal 258 - Nova Iguaçu, RJ 

Pe. Fernando Melo 

Vigário-Geral. 

--fEMBRO 
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CHEGOU A HORA DE DIZER SIM� NOSSA VOCAÇÃO MISSIONARIA. 



CO NC UR S O

Prezado leitor! 
Desejamos a sua participação, não só na leitura do calendário, 

como também na difusão e na redação do mesmo. 

A direção do Calendário lança, pois, um concurso de artigos 
missionários entre os seus leitores e amigos. Os 5 (cinco) melhores 
artigos serão publicados no próximo ano e o autor receberá como 
prêmio uma assinatura da revista missionária "Sem Fronteiras" e 
ainda 10 (dez) exemplares gratuitos do calendário. 

Os temas ficam à escolha de cada leitor, desde que seja sobre o 
nosso assunto: Missões, esplrito missionário, vida missionária, 
exemplos, etc. 

O artigo não deve ser mais extenso do que estes que você lê no 
Calendário. 

Participe e colabore. Envie seu artigo para: 
Instituto Estrela Missionária 
26.000 Nova Iguaçu - Cx. P. 258·RJ. 

..... ·- .... -� ., 

Voeê pode atuar nas missões sem 
s i �casa. 

for'mê um missionário e você es
tat>á participando com ele da obra de 
eva'ngelização. 

SETEMBRO 
Minguante: dia 13 

Muitos jovens como esses dese
iam formar-se missionários e depen
dem da generosidade de muitos para 
realizarem seus sonhos. 

1 9 l 1b l 1
T
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FOR MANDO MISSIONÁRIOS, VOCÊ ESTÁ CUMPRINDO 

O MANDATO MISSIONÁRIO DE CRISTO. 



"EU SOU O CAMINHO, A VERDADE E A VIDA ... " (Jo 14,6s.) 

Jesus Cristo nos deixa hoje mais uma de suas mensagens. Em cada texto que refletimos, Ele 
nos dá novas mensagens que não nos devem deixar passivos mas incentivados para agir. Porque o 
Evangelho incomoda. Incomoda aos que desejam melhor viver a mensagem evangélica. Incomoda 
muitas vezes aos que estão sobrecarregados pelos pecados do dia-a-dia sem nenhuma reflexão. 
Incomoda a você que acaba de ler que Jesus é o Caminho, a Verdade e a Vida. 

Ê preciso que deixemos de lado o "acostumar-se·· e abramos os ouvidos, abramos os olhos, o 
coração, para cada mensagem evangélica. Ela é um recado do Pai para todos nós, seus filhos. 
Pena se estamos acostumados só em çuvir. Pena se a nossa audição não estiver em contato direto 
e aberto para entrada livre ao coração. Porque a Palavra é a ponte onde o amor do Pai vai e espera 
uma resposta. Uma resposta cada vez mais decisiva. Uma resposta cada vez mais reavivada com a 
Palavra que a ouviu. 

A Palavra de Deus transforma o homem velho, que somos com o passar dos dias e suas 
imperfeições, em um homem novo; e nos mostra mais uma vez, o Caminho, a Verdade e a Vida 
que é Jesus Cristo. 

Que Caminho é este? Que verdade e Vida são estas? 
Este Homem-Deus, Jesus Cristo, no-ias trouxe. 
No tempo em que veio, rejeitaram-no e hoje ainda rejeitam-no. Por quê? Porque incomoda. 

Muitos que o seguem querem fazer a seu modo, satisfazendo mais aos seus comodismos e 
caprichos internos. Outros tentam viver como o Mestre ensinou: caminham por estradas estreitas. 

Infelizmente para muitos, crer em Cristo ou em Deus já se tornou moda. Muitos por sentirem 
nele não o Caminho, a Verdade e a Vida mas um tapa-burac·o, um quebra-galho, um pronto-so
corro, um salvador mais do corpo que da alma. 

Vamos nos esforçar para seguir a Cristo depois de lermos esta mensagem, sendo mais 
coerentes conosco mesmos; se Ele é o nosso Senhor, então que não haja outro em nossa vida. 
Que Ele seja o Caminho que nos leva ao Pai e através da Verdade contida no seu Evangelho, 
deixado para os homens praticarem, não os anjos, possamos chegar à Vida Eterna como um filho 
que se alegra em ter chegado à casa do Pai. 

SETEMBRO 
Nova dia 21 
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SANTA TERESINHA, PADROEIRA DAS MISSÕES, ROGAI POR NÓS. 



SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS 

PADROEIRA DAS MISSÕES 

Em Lisieux, na França, uma jovem de 15 anos consagrou-se a Deus na clausura do 
Carmelo. Nunca saiu dos umbrais do convento, até o dia de sua morte, ocorrida aos 24 
anos de idade. 

Santa Teresinha foi canonizada e proclamada padroeira das Missões. 
O que fez ela para ser padroeira, modelo, portanto, de vida missionária? 
Ela amou as missões. Assim escrevia em seu livro, História de uma Alma: 

"Eu queria percorrer a terra, pregar o teu nome e plantar a tua cruz gloriosa sobre o 
solo infiel; mas uma só missão não me bastaria, meu Amado, quereria anunciar o teu 
Evangelho ao mesmo tempo nas cinco partes do mundo e até às ilhas mais remotas. 
Quereria ser missionária não apenas por alguns anos mas gostaria de tê-lo sido desde 
a criação do mundo até a consumação dos séculos." 

No leito de sua doença assim escrevia, fervente de profundo amor: 
"Sinto que a minha missão está para começar: a missão de tornar Deus amado 

como eu o amo, de dar a minha pequena vida ás almas. Se os meus desejos forem 
ouvidos, passarei o meu céu sobre a terra até o fim dos séculos ... Não poderei 
conceder-me repouso senão no fim do mundo, quando não houver mais almas para 
salvar." 

Santa Teresinha foi missionária sem sair de casa e continua missionária lá do céu. 
Que ela faça cair a sua chuva de rosas e que o seu exemplo desperte mil ambições 
dessa conquista missionária nos corações. 

SETEMBRO 

Deus nos dê sua graça e nos abençoe, 
faça brilhar sobre nós a s

_
ua face; 

seu caminho será conhecido sobre a terra, 
e a salvação em todas as nações. 



O CONCÍLIO VATICANO NOS DIZ: TODA A IGREJA IÉ MISSIONARIA
Como o Filho foi enviado pelo Pai, assim também Ele enviou os Apóstolos (cf.Jo 20,21 ), dizendo: "Ide, pois, e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observartudo quanto eu vos mandei. E eis que estou convosco todos os dias até o fim domundo" (Mt 28, 18-20). Este solene mandamento de Cristo de anunciar a verdadesalvadora, a Igreja o recebeu dos Apóstolos com ordem de cumpri-lo até osconfins da terra (cf. At 1,8). i:>or isso faz suas as palavras do Apóstolo: "Ai. .. demim se não evangelizar!" (lCor 9,16). E, por isso, continua incessantemente aenviar os pregadores, até que as Igrejas nascentes sejam plenamente constituídas e continuem elas mesmas o trabalho de evangelizar. Pois, pelo EspíritoSanto, é ela compelida a cooperar, para que efetivamente se cumpra o plano deDeus, que constituiu Cristo como principio de salvação para todo o mundo.Pregando o Evangelho, a Igreja atrai à fé e à confissão da fé os ouvintes,dispõe-nos ao batismo, arranca-os da escravidão do erro e incorpora-os a Cristo, para que através da caridade cresçam n'Ele até a plenit\Jde . ... Assim a Igrejareza e trabalha ao mesmo tempo, para que a plenitude do mundo todo entre nogrêmio do Povo de Deus, Corpo do Senhor e Templo do Espírito Santo. E emCristo, Cabeça de todos, se dê toda honra e glória ao Criador e Pai de todas ascoisas. 

s 

1 

(Lumen Gentium 17.)

SETEMBRO 

OUTUBRO 
Cheia: dlaS 

Cardeal D. Agnelo Rossi, Prefeito da 
Sagrada Congregação para a Evangel1-3 za
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O MUNDO ESPERA QUE DO BRASIL SE ENVIEM MISSIONARIOS. 



OUTUBRO - MÊS DAS MISSÕES 

Carta de S. Emcia. o Cardeal D. Agnelo Rossi, por ocasião da inauguração do 
Seminário da Estrela Missionária. 
"Roma,3/7 /75. Carlssimo Pe. Valdir: 

Mons. Bernardin Gantin, Secretário da S.C. para a Evangelização dos Povos, 
adiantou de alguns dias sua partida para o Brasil a fim de estar presente em Nova 
Iguaçu, ao seu décimo aniversário de ordenação sacerdotal e inauguração do semi
nário do Instituto Missionário, como representante oficial da Propaganda Fide. 

Leva também meu abraço de felicitações e amizade e minhas bênçãos, como 
Prefeito da S.C. para a Evangelização dos Povos. 

Esta inauguração de um Instituto Missionário, no Ano Santo de 75, no Brasil, que 
desperta para a missionariedade universal da Igreja, com a formação de um clero 
opropriado, quando ex-territórios portugueses adquirem independência e se faz ainda 
mais sensivel a voz da Africa, reclamando ajuda fraterna que o Brasil pode e deve dar, 
é para todos nós e posso dizer também para o Santo Padre, motivo de especial 
esperança. 

Naturalmente seu Instituto Missionário percorreu sua "via crucis" e ainda
deverá superar ob�táculos, mas esta é a marca das obras de Deus que vencem não por
causa de abundantes recursos humanos mas pela afluência das bênçãos divinas.
Uno-me portanto em ação de graças ao Instituto Missionário neste dia do Senhor, em
terras d� Nova lg�açu, onde a Divina Providência quis que derramasse meu suor de
pescador de almas, no início de meu episcopado. Abraçand_o a todos os prese�tes,
considerem-me espiritualmente ao vosso lado nesta hora histórica para a lgreJa no
Brasil." Ag elo Card. ROSSI.

Minguante: dia 12 

Car<feal D. Bernardin Gantin, enviado de Propaganda 
Fide, na inauguração do seminário do IEM em 1975. 
Sua presença representa mais um apelo da Igreja da 
Africa e da Igreja Universal ao espírito missionário da 
Igreja do Brasil. 

Na foto, D. Gantin ladeado pelos dois membros vete
ranos do IEM: Nelci Marcos Ramos e Âri Antunes 

MÊS DE OUTUBRO - MÊS DAS MISSÕES 



OUTUBRO -MÊS DAS MISSÕES 

,. 

PARA VOCE PENSAR. 

ÀFRICA AMÉRICAS ASIA EUROPA OCEÂNIA 

Habitantes 
------- 400.957.000 555.846.000 2.301.291.000 663.128.000 21.094.000 

Católicos 
------- 48.528.000 261.924.000 52.589.000 341.290.000 5.227.000 

Padres 
-- ---------- 15.978 115.039 24.092 244.271 5.403 

% de católicos 
- - -----

12,1 % 61,4% 2,5% 39,8% 24,6% 

Diáconos permanentes ___ 55 1.807 57 729 38 

Irmãos religiosos 
-- - - -

4.940 21. 707 5.709 34.999 3.033 

Irmãs 
------- --- 33.691 296.001 75.327 546.557 16.950 

Total Mundial-: 

Hab.: 3.942.316.000. Cat.: 709.558.000. %Cal.: 1iÚ%. 

VOCÉ JÃ PENSOU NA RESPONSABILIDADE QUE NOS CABE 
A "'4ÔS CRISTÃOS, NA DIFUSÃO DA FÉ? 

MÊS DE OUTUBRO, MÊS DAS MISSÕES 
ENVIE SUA COLABORAÇÃO 

SOCIEJ)AD 

Cop,prometo-me a co9tríbuini<Srn as missões com minha oração, com meu 
incenti�o. com meus sacrifícios e com minhas ofertas. Peço, pois, ao IEM que me 
inscrev como membro da Sociedade Estrela Missionária, pois, como diz o 
Concílio, "incumbe a caéla disc pulo de Cristo o dever de disseminar a fé". E 
espero fazer o que me for possível, em união com o IEM. 

Nome: ..................................................................... . 

Endereço: ................................................................ . 

(Envie para: IEM 
caixa postal 258 
26.000 - Nova Iguaçu - RJ)



Seja sócio do I.E.M. - Pertença à nossa família missionária! 

Sua obrigação como sócio do I.E.M.: 
a) Oração diária pelas missões, especialmente pela Intenção missionária da Igreja;
b) Oferecer pelas mesmas inténções pequenos sacrifícios e os sofrimentos que Deus

coloca em sua vida;
c) Divulgar as obras do I.E.M. e a Sociedade Estrela Missionária;
d) Patrocinar a cplocação do Calendário Missionário enviando-nos nomes e endereços;
e) Dentro da possibilidade de cada uni, uma ajuda financeira para manter os trabalhos

do 1.E.M. 

Como sócio da Sociedade Estrela Missionária, você participará diariamente de nossas 
orações e trabalhos. 

Pe. Valdir Ros, 1.E.M. 
C.P. 258 
26.000 NOVA IGUAÇU, RJ 

Eu me comprometo a contribuir: 

Mensalmente 

Semestralmente 

A minha contribuição será de: Cr$ .......................... . 
Desejo que a minha contribuição seja aplicada: 

a) Formação de Missionários: Padres [J
b) Ajuda ás Missões: Kiritô [J Angola [J 
c) A critério do 1. E. M.: C.'.J 

Trimestralmente 

Anualmente 

Irmãs 

Outros: 

:·····; 
. . 

...... J 

L .. .J 

d) Comprometo-me a colocar ....................... Calendários para 1980. 

s 

....... , 
! ...... .: 

T 

15 16 

OUTUBRO 

"Ide e pregai o Evangelho a todos os povos", disse 
Jesus. 

o povo do Nepal e de outros países ainda não
receberam a mensagem do Evangelho. E o Concílio
Vaticano li diz:

"INCUMBE A CADA DISCÍPULO DE CRISTO O DEVER DE DISSEMINAR A FÉ." 



NEPAL 

'{ocê já ouviu falar do Nepal? 
E um pequeno reino situado no coração da ASIA, entre a China e a lndia. A 

capital é Katmandu, tão famosa pará os hippies europeus e americanos, que lá 
encontram facilidade de ingerir drogas. 

São 10. 000.000 de nepaleses. 
Nesse Reino, Jesus é ainda um grande desconhecido, pois o país esteve 

hermeticamente fechado ao cristianismo durante dois séculos. 
Aos poucos o trabalho missionário vai se tornando possível. Lá trabalham 

muitos missionários: Jesuítas, de Maryknoll e outros americanos. 
Pois é com esse objetivo que o nosso Calendário lhe apresenta o Nepal, um 

país em que 10.000.000 de pessoas ainda aguardam a luz de uma estrela 
missionária que lhes indiquem o caminho de Jesus Cristo, o Deus que certa
mente também eles buscam nas formas religiosas que conhecem. 

E assim noutras partes do mundo alguém espera pelo missionário. Se 
muitos rejeitam a mensagetn muitos são os que a acolhem. 

Você não acha que essa situação é um desafio para você fazer alguma coisa 
pelas missões? 

Você não acha que essa situação é um convite para você ser missionário? 

O Calendário Estrela Missionária..f_ez_�vos �m·go� �m sua casa, no decorrer deste
ano. Por isso a direção do CaleAd'áno ese1a eí)!,rar em contato com esses novos 
amigos e colaboradores. 
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...................... . 

Gostaram? (sim o\ não) ...... ...................... Diga-nos suas impressões sobre os 
assuntos apresentados _. . .... . . ............ . . . .... .. ......... ................. . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 

. . . . 
. . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . 
. . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . 
. . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . 
. . . ' 

Dê suas opiniões ou críticas ... . .... . .. . .................. ..... ........ ... . ..... . .  . 
. . . . . . . . . . . . 

. . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Você gostaria de fazer um trabalho missionário difundindo o nosso calendário? ........ . 
Quantos calendários se compromete a distribuir para o ano? .............................. . 
Escreva seu endereço no verso e ainda outras observações, se tiver, e devolva-nos 
esta folha: IEM - caixa postal 258

26000 Nova Iguaçu - RJ 



- .,.__...._nm.-� '

Pe. Nicolau da Cunha celebra Missa no Paraguai. 
(Foto de Wilson Vieira). 

-"Dia Mundial das Missões. 
' 

OUTUBRO 
Nova: dia 21 

Hoje é dia das Missões. Ê dia da 
solidariedade universal da Igreja. Mi
lhares de missionários no mundo 
esperam por suas orações, por sua 
contribuição financeira, por seu sa
crifício e por seu amor. Não é es
mola. Ê a nossa obrigação. Pois 
Cristo disse: 

l 21 l i2 l 2
1

3l 24 l 2s l 26 J 21 I 
IDE PELO MUNDO TODO E PREGAI O EVANGELHO. 



ORAÇÃO PELAS MISSÕES 

ó DEUS, quisestes que a vossa Igreja fosse o Sacramento da 
Salvação para todas as nações, a fim de que a obra do Salvador 
continuasse até o fim dos tempos. 

Despertai nos corações dos vossos fiéis a consciência de que 
são chamados a trabalhar pela salvação da Humanidade até que de 
todos os povos surja e cresça para vós uma só família e um só povo. 

Por N. S. Jesus Cristo, vosso Filho na unidade do Espírito 
Santo. 

(Missa votiva pela evangelização dos povos.) 
Para você guardar e rezar todos os dias. 

NOVEMBRO 

A vida do missionário tem uma grande �legria:

� a certeza de levar aos homens a luz de Cristo e a ,· 41 5 1 6
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E ELES, DEIXANDO TUDO, SEGUIRAM O DIVINO MESTRE. 



BAIXADA FLUMINENSE - PRIMEIRA MISSÃO DO IEM 

Embora tendo como objetivo as missões estrangeiras, o IEM se 
localiza em Nova Iguaçu e por isso assumiu o seu primeiro campo 
missionário: alguns bairros religiosamente abandonados nessa 
Diocese. 

Quando chegou a Nova Iguaçu em 1968, D. Adriano confiou ao

IEM a nova Paróquia de N. Sª . da Conceição, de Riachão, onde tudo 
estava por fazer, igreja, comunidade, formação religiosa, etc. 

Foi um trabalho muito árduo, pois além do mais, faltavam os 
recursos materiais e o povo dessa localidade era bastante pobre, em 
geral. Por isso foi também um verdadeiro tiroclnio para os semina
ristas que assim fizeram em ponto pequeno uma caminhada missio
nária. Depois, mais tarde o IEM assumiu os Curatos de Cacuia, de 
Sarapui, onde tudo estava por fazer, sem contar a Paróquia de S. 
João Batista. 

Onze anos mais tarde o IEM com alegria vê atrás de si 30 novas 
comunidades que surgiram, com suas capelas, com seus trabalhos 
pastorais e apostólicos, com sua vida cristã e esforço evangelizador. 
Muito resta por ser feito. Muitas áreas do Brasil carecem de 
missionários. E o IEM espera, com as graças de Deus, com a 
colaboração de todos, poder formar muitos jovens generosos que se 
disponham a dar a sua vida pelo Reino de Cristo. 

--

15 _ Proclamação da República. 

O Deus fazei que as nações recebam com alegria, pelo 

Sacr· me to da vossa Igreja, a Salvação realizada na 

cru2". 
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Mtnguanta: dia 11 
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INCUMBE A CADA DISC(PULO DE C�ISTO O DEVER DE DISSEMINAR A FÊ. 



UM CHAMADO 

de 2.200.000.000 de não-cristãos do mundo 
para 200.000.000 de católicos da América Latina; 

de todos os homens, como por exemplo, os 10.000.000 de nepaleses que 
também são chamados a pertencer ao Povo de Deus, que ainda não 
ouviram a Mensagem de Cristo. 

para 

milhões de latino-americanos, que, batizados, integram o Povo de Deus 
ao qual Cristo mandou pregar o Evangelho a todos os povos; 

do Concilio que diz: "Incumbe a cada discípulo de Cristo o dever de 
disseminar a fé"; 

para quem quer dar. 

UMA RESPOSTA 

da América Latina a se tornar missionária para um mundo a ser 
evangelizado; 

uma obra missionária a ser realizada por todos os latino-americanos. 

UMA ESPERANÇA 

de que os 10.000.000 de nepaleses e outros povos integrem também o 
Povo de Deus. 

19 - Dia da Bandeira. 

fNOVElVIBRO 

Dança religiosa dos guaranis, com participação do IEM. 

(Foto Pe. Fa biano Kachel). 

Q 
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Nova: dia 19 

'"A Igreja trabalha de maneira tal que 
tudo o que de bom se encontra se
meado no coração e na mente dos 
homens ou nos próprios ritos e cul
turas dos povos, não só não desapa
reça, mas seja sanado, elevado, e 
aperfeiçoado para a glória de Deus, 
confusão do demónio e felicidade do 
homem." (LG 17.) 

INCUMBE A CADA DISCÍPULO DE CRISTO O DEVER DE DISSEMINAR A FÉ. 



ESTRELA MISSIONÁRIA 

(Esquema elaborado por Pe. Nicolau e Pe. Valdir em 1966.) 

O que é: É a semente de uma grande obra missionária latino-americana. 

Pretende: 

MEIOS: 

MOTIVOS 

DESTA 
OBRA: 

A) Promover por todos os meios a evangelização dos não-cristãos.
B) Dinamizar os católicos da América Latina, formando mentalidade mis

sionária entre o povo, interessando-o pelas reais necessidades da
Igreja no mundo.

C) Lançar e apoiar iniciativas missionárias.
D) Formar missionários e auxiliares.
E) Colocar os leigos ao lado dos sacerdotes nas missões.

A) Oração pelas missões.
B) Pregação e imprensa missionária.
C) Fundação de centros de formação missionária.
D) Angariar recursos financeiros para o sustento das obras.

A) A vontade de Cristo de que todos pertençam ao seu Povo.
B) O dever que incumbe a cada cristão de disseminar a fê.
C) A América Latina ê chamada a ocupar um lugar de vanguarda nas

missões.
D) As grandes necessidades missionárias do mundo de hoje.
E) O Concílio quer uma Igreja missionária, por isso mais católica.

Quando a Igreja toma consciência de si mesma torna-se missionária.

25 - CR_ISTO-�I 

------- ------------- ---- --------- ------- --- ----- ----- --- 1 

i NOVEMB"O/ DEZEMBRO ! 
'
-------- --------------------------- -- --------- --------- ---- --

Crescente: dia 25 

"Do nascer do Sol até o ocaso, é grande meu nome entre 
as nações, e em toda a parte se sacrifica e se oferece ao 
seu nome uma oblação pura." (Mal 1,11) 

UNGISTES JESUS CRISTO SACERDOTE ETERNO E REI DO UNIVERSO. 



ESTRELA MISSIONÁRIA 

EVANGELHO 

Cristo disse aos apóstolos: "Ide pelo mundo todo e pregai o Evangelho a 
toda a criatura" (Me 16,15). 

CONCÍLIO ECUMÊNICO 

"Todos os homens são chamados a pertencer ao novo Povo de Deus" 
(LG 14). 

"Por sua parte incumbe a cada discipulo de Cristo o dever de disseminar a 
fé" (LG 17). - "Todos devem cooperar na dilatação e incremento do Reino de 
Cristo no mundo" - (LG 35). 

APLICAÇÃO 

O nome de Cristo não foi anunciado para mais de 2 bilhões de pessoas. 
A América Latina católica é uma esperança de que tantos homens venham 

conhecer a Cristo. 

ESTRELA MISSIONÁRIA 
Uma organização da América Latina para as missões. 

DEZEMBRO 
Cheia: dia 3 

Imagem venerada no Seminário do IEM. 

NOSSA SENHORA, RAINHA DAS MISSÕES, ROGAI POR NÓS. 



MENSAGEM AOS JOVENS 

Prezado jovem! 
Jesus Cristo mandou pregar o evangelho a toda a criatura. A Mensagem de Cristo é 

urna mensagem de Amor, de Paz e de Libertação. Ê urna mensagem de vida e de 
ressurreição. A Palavra de Deus anunciada e vivida une os homens entre si e com Deus. 

A proclamação dó Evangelho hoje se faz tanto mais importante e necessária em vista de 
tantos problemas que afligem a Humanidade que está sequiosa da Palavra de Deus. São 
Pedro diz: para onde Iremos, Senhor, somente tu tens palavras de vida eterna. 

Ser missionário é ser como a estrela de Belém - indicar aos homens o caminho de 
Cristo, pois somente Ele tem palavra� de vidã eterna. 

Embora os homens se distraiam neste século de tantos anúncios e propagandas 'da 
sociedade de consumo, ainda vale a pena consumir-se para anunciar o mais importante: a 
vida de Cristo. E felizes os pés dos que anunciam a paz. 

O IEM quer ser mais urna comunidade missionária na Igreja. Mais urna presença de 
Cristo entre os não-cristãos. Por isso se propõe ·ser urna comunidade muito unida entre 
seus membros e com a lgréja, uma comunidade onde reina o amor de Cristo, um amor tão 
aberto corno o do Mestre qu·e deu sua vida por tod9s. 

Por isso o IEM não pode convidar os jovens para dar só um pouco de si numa vida fácil 
ou sem objelivos. Não poàe convidar para a mediocridade ou para o comodismo. O IEM 
convida jovens que se sentem chamados por Cristo para deixarem tudo e o seguir. Para 
renunciar a tudo para a todos amar. Convida jovens para o ideal missionário, isto é, para 
anunciar com sua vida de amor e 'de sacrifício, com sua palavra inspirada na Mensagem 
Divina, com sua ação eclesial e sacramental - que Jesus é o AMOR do Pai que veio ao 
mundo salvar os homens. Para que vendo-o o adorem todos. Quem é capaz de compre
ender, venha. 

Mlnguanto: dia 11 

1 9 l 10 l 1
1

1 l 12 / 13 / 14 l 15 / 
"AI DE MIM SE EU NÃO EVANGELIZAR" (S. Paulo lCor 9,16). 



SOCIEDADE ESTRELA MISSIONARIA

o Evangelho de Mateus diz que os Magos ofereceram a Jesus ouro, incenso e mirra. Onome Estrela Missionária sugere também o exemplo dos reis, que tendo uma vezencontrado o Cristo, lhe oferecera,:n presentes valiosos. Graças à obra missionária da Igrejaordenada por Cristo, também nós encontramos a fé pela pregação. Façamos como os Magos. Vamos oferecer ouro, incenso e mirra para a obra missionária da Igreja.
A MIRRA de nosso apoio, de nosso incentivo pelas missões. Muitas vocações poderão sedesenvolver com o incentivo, com o bom exemplo. Muitas Iniciativas missionáriasterão repercussão se todos os cristãos oferecerem a MIRRA de seu testemunho defê, de seu apoio á obra missionária, de seu incentivo àqueles que partem para asmissões. 

O INCENSO de nossa oração e de nossos sacrifícios que devem subir do coração de todosos cristãos. suplicando ao Senhor da messe que mande operários. A obra missionária ê essencialmente uma obra de fé, conduzida pelo Espírito Santo, donde a grandeimportância da oração na obra missionária. 
O OURO de nossa ajuda financeira que não compra conversões nem vocações, mas apenasserve para se poder dar a formação aos candidatos e mantê-los com exclusividade no serviço missionário onde a Igreja o pedir. 

Siga o exemplo dos Reis Magos. Ofereça também você, de seu ouro, incenso e mirra. 
Seja membro da SEM. l: um modo de você imitar os Santos Reis. Não foi esse gesto que acompanhou a adoração dos Magos a Jesu�? 

"Assim a Igreja reza e rabalha ao mesmo�te�po, para
e a leni ude do mundo todo entre no gre"!110 do Povo

d
u 

De�s Corpo do sénhor e Templo do Esplnto San!º· Ee 
C ·st'o Cabeça de todos, se dê toda honra e glôna aoem n • 

· " (LG 17)Criador e Pai de todas as coisas 
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"EIS QUE VEM O DESEJADO DAS NAÇÕES: 
ELE ENCHERÁ DE GLÓRIA A CASA DO SENHOR" (Ag 2,8).

Nova dia 19 



O NATAL SE APROXIMA 

A festa do Natal se aproxima. 
O que se comemora no Natal? - O nascimento de Cristo. 
E como você pensa celebrar o nascimento de Cristo? 
Comidas, bebidas, compras, casa ou carro novo, presentes, cartões, etc. 
Mas você já pensou como José e Maria se prepararam para o Natal? 
Enfrentaram uma longa viagem e muito sacriflcio. 
E os Reis Magos? Fizeram uma longa viagem, 'desacomodados fora de casa, 

em condições tão difíceis naquela época. E ofereceram seus dons a Jesus Cristo. 
Você não acha que melhor seria a gente se preparar para o Natal de uma 

maneira diferente? Com a oração, com mais amor ao próximo, com mais espírito 
de sacrificio, com mais lugar para Jesus no coração e na vida da gente, e 
portanto, com mais espírito missionário. 

Você não acha que o melhor presente deve ganhar Jesus para a obra mais 
querida de seu coração, que é a obra missionária? 

Para muita gente na Asia, na Africa e noutros lugares o Natal nada significa. 
Neste Natal faça brilhar uma Estrela para aqueles que não o conhecem ainda, 
para que o adorem todos: corri suas orações, com suas esmolas, com seu 
sacrificio. 

�ençha e devolva. 
<Jocê pode ser também missionário 
sem sair de casa! 

Nome: 
.
. . . . . .

. . --� .. · �-�- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

Endereço . ................................................................ . 

(Envie para: IEM 
caixa postal 258 
26.000 Nova Iguaçu RJ) 



Seja sócio do I.E.M. - Pertença à nossa familia missionária! 

Sua obrigação como sócio do I.E.M.: 
a) Oração diária pelas missões, especialmente pela intenção missionária da Igreja;
b) Oferecer pelas mesmas intenções pequenos sacrifícios e os sofrimentos que Deus

coloca em sua vida;
c) Divulgar as obras do I.E.M. e a Sociedade Estrela Missionária;
d) Patrocinar a c9locação do Calendário Missionário enviando-nos nomes e endereços;
e) Dentro da possibilidade de cada uni, uma ajuda financeira para manter os trabalhos

do I.E.M.

Como sócio da Sociedade Estrela Missionária, você participará diariamente de nossas 
orações e trabalhos. 

Pe. Valdir Aos, I.E.M. 
C.P. 258
26.000 NOVA IGUAÇU, RJ 

Eu me comprometo a contribuir: 

Mensalmente 

Semestralmente :-·-·-: 
1 ' 
�--·-' 

A minha contribuição será de: Cr$ .......................... . 
Desejo que a minha contribuição seja aplicada: 

a) Formação de Missionários: Padres [:J
b) Ajuda às Missões: Kiritô c:J
c) A critério do I.E.M.: c_·_J 

Angola 
,. ..... , 
Lu . .: 

Trimestralmente 

Anualmente 

Irmãs 

Outros: 

:···-·: 
; ____ -' 

[�:.J 

d) Comprometo-me a colocar ....................... Calendários para 1980. 

.······, 

. : 
! ...... , 

r····i 

L .. .J 

Você tez um r;>resépio em sua casa? 
M ito b�tn. 
E o qi]e vÔcê está fazendo para que Jesus 
Cristo nasça pela fé no coração de tantos 
t:iomens que ainda n·ão o conhecem? 

,�" 
<( 

-- -,- ------ ---------- -7 
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Crescente: dia 26 

"PORQUE VIMOS A SUA ESTRELA NO ORIENTE E VIEMOS ADORÁ-LO" (Mt 2,2). 



Oração para você rezar todos os dias pelas missões. 

Ó Deus que hoje revelastes o vosso Filho às nações, 
guiando-os pela estrela, 
concedei aos vossos servos 
que já vos conhecem pela fé, 
contemplar-vos um dia face a face no céu, 
e aqui na terra anunciar-vos pela palavra e pelo exemplo de vida. 
Por Cristo Nosso Senhor, na unidade do Espírito Santo. 

KOSMOS 

Leia, assine e propague as revistas missionárias do Brasil: 

SEM FRONTEIRAS 
Rua José Rubens, 15 (Previdência) 
05.515 - SÃO PAULO - SP 

Caixa postal 8832 
01000 - SÂO PAULO - SP 

LAR CATOLICO 
Caixa postal 73 
36100 - JUIZ DE FORA - MG 

\... 
',:,'------ .. ____ ---- --------

1 

: FELli ANO NOVO - 1980 -
iJ es�Ja-lhe o IEM, que espera
, CQntmuar presente 
' �em seu lar através 

cto novo CALENDÁRIO 

1 

ESTRELA MISSIONÁRIA 1980. 
1 

"Vimos a sua estrela no oriente : 
e viemos com presentes . : 
adorar o Senhor" (Mt 2,2). 1 

1 
1 1 
t ------------- -- - - - - - ----- -----

VOCÊ FAZ PARTE DA FAMILIA "ESTRELA MISSIONÁRIA"; 
NÃO FIQUE SEM O SEU CALENDARIO! 
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CALENDÁRIO ESTRELA MISSIONARIA -1980 

JANEIRO 

1 2 3 4 5 

7 8 9 10 11 12 
14 15 16 17 18 19 
21 22 23 24 25 26 
28 29 30 31 

ABRIL 

1 2 3 4 5 
7 8 9 10 11 12 

14 15 16 17 18 19 
21 22 23 24 25 26 
28 29 30 

JULHO 

1 2 3 4 5 

7 8 9 10 11 12 
14 15 16 17 18 19 
21 22 23 24 25 26 
28 29 30 31 

OUTUBRO 

1 2 3 4 
6 7 8 9 10 11 

13 14 15 16 17 18 
20 21 22 23 24 25 
27 28 29 30 31 
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FEVEREIRO 

1 2 
3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 -.15 26 27 28 29 

MAIO 

1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 

AGOSTO 

1 2 
3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31 

NOVEMBRO 

1 
2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 1415 

16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 
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MARÇO 

1 
2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 

16171819 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31 

JUNHO 

1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 

SETEMBRO 

1 2 3 4 5 6 
8 9 10 11 12 13. 

14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 

7 
14 
21 
28 
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DEZEMBRO 

1 2 3 4 5 6 
8 9 10 11 12 13 

15 16 17 18 19 20 
22 23 24 25 �6 27 
29 30 3
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SEMEAR JUSTIÇA 
�ARA COLHER PAZ 

FELIZ 
ANO 

NOVO 

COLABORANDO 

COM 

AS 
MISSÕES 
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CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E IMAGEM � 
INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR - UFRRJ 
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