MISSIONÁRIOS "AD GENTES"
INSTITUTO MISSIONÁRIO DA CONSOLATA
Objectivo: Missão "ad gentes". Animação missionária na Igreja local

e

forma-

ção de missionários.

Fundação:

P.

em Itália
em África,

José Allamano,

Portugueses nas missões: 16

(Turim), 1901.

2 na América do Norte,

1 1

na América

Latina.

Publicam o jornal "Fátima Missionária".

Casa Provincial: Rua Capitão Santiago de Carvalho, 9

—

1800 Lisboa

Telefs.

851 23

56/851 2564

IRMÁS MISSIONÁRIAS

DO

— Fax 853 62

11

ESPÍRITO SANTO

IRMÃS MISSIONÁRIAS COMBONIANAS
Objectivo: Evangelização, sobretudo dos povos africanos.

Fundação: Daniel Comboni,
Portuguesas nas missões: 31

em
em

Itália,

1872.

África e 6 na América Latina.

Casa Provincial: Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 355

4200 Porto

—

Telf.

49 69 67.

IRMÃS MISSIONÁRIAS DA CONSOLATA
Objectivo: Evangelização "ad gentes"

Fundação:

P.

José Allamano,

em

e

Itália,

formação humana.
1910.

Portuguesas nas missões: 2 na América Latina

Casa Provincial: Rua

S.

João de Brito, 5

187

e

3

em

África.

— 1700 Lisboa —

Telef.

849 93 40.

IRMÃS MISSIONARIAS DE
Animação missionária

Objectivo:

S.

através da

PEDRO CLAVER
boa imprensa

e

apoio aos missio-

nários.

Fundação: B. Maria Teresa Ledóchowska, na Áustria,

em

1894.

Portuguesas nas missões: 2 na América Latina.

Publicam o "Eco das Missões"

e o

"Almanaque de

S.

Pedro Claver".

Superiora Delegada: Rua Eduardo Noronha, 51

1799 Lisboa Codex

—

846 04 93.

Telef. e Fax:

DO

MISSIONÁRIOS

ESPÍRITO SANTO

CONGREGAÇÃO DO VERBO DIVINO
Objectivo: Missão "ad gentes". Animação missionária da Igreja

de futuros missionários

e recolha

Fundação: B. Arnaldo Jansen, na Holanda
Portugueses nas missões: 4

local;

formação

de fundos para apoio à obra missionária da

em

África, 7

(Steyl)

Igreja.

1875.

na América Latina.

.

Publicam o jornal "Contacto"

Casa Provincial: Seminário do Verbo Divino.
Apartado 2

— 2496 Fátima Codex —

Telefs.

53 21 63

53 21 73.

/

SOCIEDADE MISSIONÁRIA BOA NOVA
Objectivo: Missão "ad gentes". Evangelização e promoção dos povos.

Fundação: Santa Sé (Pio XI),
Portugueses nas missões: 44

em Portugal,
em África, 26

Publicam: "Boa Nova", "Igreja

e

—

Fax:

na América Latina

(Brasil).

Missão" e "Cruzada Missionária"

Casa Geral: Rua da Bempostinha, 30

07 47

1932.

— 1150 Lisboa —

Telfs.

885 15 46

I

885 02 58.

MISSIONÁRIOS COMBONIANOS
Objectivo: Evangelização
ceiro

em

terras

de Missão, entre os mais pobres do Ter-

Mundo.

Fundação: D. Daniel Comboni,
Portugueses nas missões: 38

Publicam

as revistas:

em

"Além Mar"

em

Itália,

e

1261

Telef.

Em

Portugal, desde 1947.

América Latina, 3 na Ásia.

"Audácia"

Casa Provincial: Calçada Eng.° Miguel
Lisboa Codex —

1876.

África, 14 na

Pais,

395 52 86

188

—

9
Fax:

39 703 44.

DO

IRMÃS

DO

IRMÃS MISSIONÁRIAS

As
França,

em

ESPIRITO SANTO

1921, por Eugenia Caps,

ESPÍRITO SANTO foram fundadas em
com o apoio de Mons. Le Roy, Superior

Geral dos Missionários do Espírito Santo. As Espiritanas seguem a espiritualidade

do Venerável

Libermann. Procuram, por

Pe.

particularmente entre os povos e grupos

isso,

humanos

Dedicam-se ao primeiro anúncio do Evangelho,

bem como

nidades paroquiais,

educação para a saúde

servir a Igreja Missionária,

cujo abandono seja maior.

à catequese e pastoral das

promoção humana,

à

e assistência à criança

à

comu-

formação feminina, à

pobre.

As Missionárias do Espírito Santo abriram casa pela primeira vez em Lisboa
a

26 de Agosto de 1941

como

Missionárias

tros países.

Em

e,

desde então,

em Cabo

Podes contactar

DO

LISBOA

portuguesas têm trabalhado

Verde, Angola, Brasil, Senegal, Guiné-Bissau e ou-

Portugal, dedicam-se principalmente à animação missionária e

formação de jovens que queiram

IRMÃS

as Espiritanas

ser missionárias.

as

ESPIRITO SANTO em:

— Casa

Provincial

Rua Sociedade Cruz Quebradense, 19
Tel. 4196310
1495 CRUZ QUEBRADA
— Dispensário Central Rainha D. Amélia

—

Avenida Infante Santo

—

LISBOA

Tel. 664409
Comunidade
Fraião
4710 BRAGA
Tel. 24787
ALVARÃES
Comunidade
- Lugar do Souto do Monte
Tel. 971290
4905 ALVARÃES
Porto
Comunidade
Rua Costa Cabral, 863
4200 PORTO
Tel. 491246.

BRAGA

—

1300

Noviciado

—

—

e

—

—

—
—

—
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MISSIONÁRIOS

UMA

DO

ESPIRITO SANTO

FAMÍLIA MISSIONÁRIA

AO SERVIÇO
DA EVANGELIZAÇÃO
DOS MAIS POBRES

QUEM SÃO OS MISSIONÁRIOS DO
Um

Instituto missionário

e costruir a

ouviram

Que

a

—

ESPÍRITO SANTO

cujo objectivo é "anunciar o Evangelho de Cristo

sua igreja no meio dos povos ou grupos

mensagem

se destina

evangélica

ou que mal

humanos que ainda não

a ouviram".

- particularmente, aos povos ou grupos humanos cujas necesabandono sejam maiores, serviço para o qual

sidades materiais e espirituais e cujo

a Igreja dificilmente encontra obreiros.

Que

congrega à volta de - 38 Bispos, 2711 sacerdotes, 380 irmãos, 308

seminaristas professos, 60 noviços, além de várias centenas de seminaristas
res,

todos unidos pela

Que
partes
rios

evangeliza

—

mesma

divisa:

cristãos e

não

"um

cristãos de

do mundo, mas particularmente de

do Espírito Santo alargaram

só coração e

África.

uma

meno-

só alma".

55 países ou territórios das 5
Nos últimos anos, os missioná-

a sua actividade à Etiópia, Papuásia-Nova Guiné,

Austrália, Bangla-Desh, Paquistão, Paraguai, Guiné-Bissau e S.
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Tomé

e Príncipe.

Como
1.

ajudar os Missionários do Espírito Santo

Reze pelos Missionários do Espírito Santo.

Conheça

e torne

Promova

2.

•

as

Vocações Missionárias:

Torne-se Animador Vocacional propondo aos jovens a vocação Missionária e

em

colocando-os

Pague todas

•

•

conhecida a sua Congregação.

Ajude

•

com

ligação

as despesas

os Missionários.

de formação a

a custear as despesas de

um

um

seminarista.

seminarista missionário durante

um

ano,

ou durante um mês (100 mil escudos, ou 10 mil respectivamente).
Funde uma Bolsa Missionária.

O

Dinheiro da

os juros

tância

O

BOLSA MISSIONARIA

não

E

é gasto.

posto a render

que são gastos na formação dos seminaristas missionários.

mínima de uma

Fundador de uma

A

e

são

impor-

BOLSA MISSIONÁRIA são 50 mil escudos.
BOLSA MISSIONÁRIA, em comunhão de santos,

participa na vida, trabalhos, alegrias, sofrimentos e orações dos Missionários:

cada missionário reza todos os meses

uma Missa

pelos Benfeitores da sua

Congregação.
3. Inscreva-se

como

associado

ou

zelador, na associação da

Nossa Senhora de

África e na Arquiconfraria do Espírito Santo.
4. Assine, leia e

divulgue o Jornal

"ACÇÃO MISSIONÁRIA"

e a revista

"EN-

CONTRO".
5.

Distribua anualmente o "Almanaque das Missões", o "Calendário Acção
Missionária" e a "Agenda da L.I.A.M.".

6.

Envie-nos selos usados,

7. Participe nas

alfaias

campanhas de apoio

"Levantado os olhos, Jesus viu os

"Viu
essa

uma

de culto, quaisquer donativos

pobre viúva deitar

lá

em

dinheiro.

a projectos missionários.

ricos a deitarem as ofertas

duas moedinhas

e disse:

pobre viúva deitou mais do que todos os outros:

eles
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cofre.

deitaram do que lhes

sobejava; ela, na sua pobreza, deitou o que tinha para viver'.
(Lc. 21, 1-4)

no

'Digo-vos, na verdade,

L.I.A.M.
ao espírito das Bem-a^

"Fiel

pobres e oprimidos de qualqi
as

comunidades

religiosos, a

dade

com

cristãs,

desde

:r

nturanças, a Igreja é

chamada

à partilha

com

os

género. Por isso exorto os discípulos de Cristo e

as famílias às dioceses, das

paróquias aos institutos

fazerem sincera revisão da própria vida, na perspectiva da solidarie-

os pobres.

Ao mesmo tempo,

agradeço aos missionários que,

com

a sua

presença amorosa e o seu serviço humilde, trabalham para o desenvolvimento
integral

da pessoa

e

da sociedade, levantando

casas de assistência para

da mulher. Agradeço

diminuídos

em

escolas, centros sanitários, leprosarias,

físicos e anciãos, iniciativas para a

promoção

particular, às religiosas, aos irmãos e aos leigos missio-

nários, a sua dedicação, ao

mesmo tempo que

estimulo os voluntários de Orga-

nizações não-governamentais, hoje cada vez mais numerosos, que se dedicam a
estas obras

de caridade

e

de promoção humana".

RM.

LIGA INTENSIFICADORA

-

52

DA ACÇÃO MISSIONÁRIA

-LIAMToda
II,

a Igreja por natureza é missionária.

realizado entre

1962

e

Afirmou-o o Concílio do Vadeai

1965. Hoje todo o Cristão

—

e

ainda

bem

—o

sal

:>

.

Fazer essa afirmação há cinquenta e cinco anos era ser ousado e inovador.

Foi esta a grande afirmação da

Missionária

— desde o

já

LIAM

—

Liga Intensificadora da Acção

longínquo ano de 1937, data da sua fundação pelos

missionários do Espírito Santo

—

padres Agostinho de Moura, José Felício e

Teixeira Maio.

O

Concílio acentuou que a Igreja diocesana, a Igreja

local, é a

primeira estru-

tura responsável pela sua natureza missionária, dentro dos seus limites e
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também

sob o aspecto universal.

A

Igreja diocesana

responde a este direito-obrigação, quer

por iniciativas da instituição hierárquica, quer aceitando

as iniciativas

que nascem

dentro dela por graça do Espírito Santo.

A LIAM

é

um movimento

Portugal que, sem ser

uma

missionário, reconhecido por todas as dioceses

iniciativa

em

da Hierarquia, contribui ao longo de mais

de cinco décadas para que a natureza missionária da Igreja esteja viva

e

actuante

entre nós.

Ao

longo da sua

tenham descoberto
já

como

história,

a sua

A LIAM

tem ajudado que milhares de

vocação missionária,

já

cristãos

nas suas próprias Comunidades,

missionários e missionárias fora das suas igrejas diocesanas.

Desde

a década de 80, a

LIAM tem

renovado os seus métodos de

ser missionária

continuando com os mesmos objectivos:

—

despertar e incrementar o espírito missionário nas paróquias e outras

nidades

comu-

cristãs.

— promover
— promover
bens culturais

A LIAM

e apoiar as

vocações de especial consagração.

a caridade entre as Igrejas,

no que

diz respeito aos bens da

fé,

aos

e materiais.

promove

— fundando

e

os seus objectivos por

meio de acções

diversas:

orientando grupos missionários (chamados núcleos) de inserção

paroquial,

— organizando retiros, cursos e encontros de formação missionária,
— divulgando a imprensa missionária, sobretudo pelo jornal "Acção Missionária"
e a revista

"Encontro",

— orando e promovendo a oração nas paróquias e nas famílias,
— promovendo a solidariedade de professores e educadores entre si e com
outros países em desenvolvimento (desta iniciativa está a nascer o Movimento
Missionários de Professores Católicos).
Ser Liamista significa descobrir a vocação missionária, natureza inalienável da

vocação

cristã, e vivê-la

com

fé

no dia

a dia.

.
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JOVENS SEM FRONTEIRAS
-

J. S. F.

-

movimento missionário de Jovens procura participar activamente no
no Mundo o Reino da fraternidade

Este

projecto de Jesus, contribuindo para construir
universal.

E um Movimento
rios

1.

Missionário para Jovens que teve origem

do Espírito Santo, em 1983.

O

movimento

é

com

os Missioná-

de inserção paroquial.

Objectivos:

-

Viver, aprofundar e testemunhar a fé

em

viver e construir a fraternidade entre os

Jesus Cristo;

homens;

despertar nos outros jovens o sentido da fraternidade universal e da soli-

dariedade humana;

-

participar na actividade missionária da Igreja: local, diocesana e universal;
sensibilizar a sua

comunidade paroquial para

missionária e dos povos ou grupos

- colaborar

—

espiritual e

humanos menos
materialmente

—

os problemas da Igreja

favorecidos;

com

a Igreja Missionária,

particularmente através da Congregação do Espírito Santo, mas

Obras Missionárias

-

também com

as

Pontifícias e os outros Institutos Missionários;

apoiar os adolescentes ou jovens que queiram preparar-se para a vida

missionária;

- proclamar a justiça e a paz;
- participar em iniciativas contra

os males que afligem a humanidade.

—

fome, miséria, guerra, injustiças, analfabetismo, racismo, tortura, violação dos
direitos humanos...

2.

Meios

-

e Acções:

reunião de Grupo,

com o

ritmo estabelecido;
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-

leitura e reflexão

oração pessoal e
participação

em

da Palavra de Deus;

em Grupo;
retiros,

peregrinações e outras actividades de tipo espiri-

tual;

- mútua informação e formação (revistas, jornais, debates...):
- difusão da imprensa missionária;
- contacto directo com missionários no campo de missão e correspondência
epistolar, e

apoio aos projectos dos missionários;

- participação em experiências missionárias;
- participação na vida da comunidade cristã local;
- organização de actividades missionárias
veladas e outras celebrações;
- contacto-encontro com outros J.S.F.;
- organização de festas, festivais... que despertem e promovam a solidarie-

—

dade

e

o desenvolvimento.

Direcções:

— 1500 LISBOA
01-702872)
—
4100 PORTO
02-6102515)
R. do Pinheiro Manso, 62
— 4710 BRAGA
Seminário do
053-683556)
R. do Parque 11

- Benfica

(Tel.

(Tel.

Fraião

(Tel.
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MOVIMENTO MISSIONÁRIO DE PROFESSORES

MOMIP
A
*

tarefa

da Igreja

é

(...)

Promover os denominados valores do Reino como

a Justiça, a Liberdade, a

Fraternidade
*

Favorecer o diálogo entre os povos, as culturas, as religiões.

João Paulo II

RM.

O

n.° 17

que pretendemos?

uma

presença missionária na escola

*

Ser

*

Promover

*

Promover o voluntariado missionário

O

a solidariedade entre pessoas e

povos

que fazemos?

Acções
formação

*

de informação

*

de contacto

*

Encontros regionais

*

acções

*

Apoio directo

em

e

e

permuta

países de
às

e

nacionais de Professores

Missão

Missões

Missionários Espiritanos

Rua

S.

1200
Tel.

Amaro,

à Estrela, 51

LISBOA

01-3961424
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VOLUNTÁRIO PARA A MISSÃO

Um
Um

modo

de seguir Jesus

caminho de solidariedade com

Uma
Uma
Uma

os mais pobres

maneira de construir a fraternidade universal

forma de luta pela Justiça

e pela

Paz

aventura para gente de coragem

A

Missão precisa de Leigos:

—
—
—
—
—
—
—
—

professores, educadores e auxiliares de educação;

médicos, enfermeiros

de enfermagem;

e auxiliares

marceneiros, carpinteiros, pedreiros...

mecânicos

e electricistas;

gestores e contabilistas;

técnicos e profissionais

do desenvolvimento

animadores de comunidades, movimentos

e

rural e

da agricultura;

grupos

cristãos;

gente disponível para outras tarefas da vida quotidiana

APELOS E GRITOS

TU RESPONDER???
GUINÉ,
e tantas

S.

CHEGAM DE TODA A

TOMÉ, CABO VERDE,

BRASIL,

duma

PARTE...

NÃO QUERES

ANGOLA, MOÇAMBIQUE...

outras terras e situações poderão estar à tua espera...

MULTIDÕES DE POBRES PRECISAM DO TEU AMOR

DA TUA VOZ,
DA TUA MÃO...
ANGOLA ESTÁ DESTRUÍDA...
Há

que reconstruir dezenas de Missões.
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missão;

A CONGREGAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO
ACOLHE-TE
E
ENVIA-TE

VOLUNTARIADO MISSIONÁRIO ESPIRITANO
- É um sector da Animação Missionária da Congregação do Espírito
— Está aberto à colaboração de outros Institutos Missionários.
- Dá apoio aos leigos que querem partir.

Santo.

Objectivos

- despertar leigos para a Missão;
— prepará-los para partir;
— afectá-los a um serviço missionário;
— acompanhá-los durante a prestação do serviço missionário;
— ajudá-los, após o regresso, na sua integração na Igreja de origem, com

seus

animadores missionários;

-

ajudá-los na sua reinserção profissional.

Condições para ser voluntário Missionário

—
—
que

ter
ter

20 anos como idade mínima;
saúde

física e

ser católico
ter

de

psíquica para suportar o clima e as circunstâncias adversas;

fé

amadurecida;

motivação evangélica;

ter a

aptidão julgada necessária para a tarefa profissional ou de evangelização

vai realizar;

— se for casado, que o seu cônjuge comungue do mesmo ideal;
- não ter pessoas a seu cargo, no caso de trabalho missionário fora do
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país.

Exigências a satisfazer

— ter dado provas de leigo comprometido;
— aceitar o programa de preparação;
— assumir um compromisso por um tempo não inferior a 1 ano;
— capacidade de escuta e diálogo com outras culturas;
— disposição de se integrar na comunidade eclesial do lugar onde vai residir;
— não casar durante o compromisso, a não ser que isso traga inconvenientes
à realização

do compromisso missionário.

Podes ser voluntário Missionário

—

se procuras

uma forma

concreta de

te solidarizares

com

os mais pobres e

um

tempo determina-

desfavorecidos;

um

—

se ofereces

—
—

se desejas enriquecer-te

serviço a

uma

Igreja Missionária,

por

do;
se te

comprometeres a

uma presença testemunhante de Fé;
com os valores de outra cultura e o dinamismo de

ser

outras Igrejas;

—

se estás aberto a

Santo,

podendo

Comunica

uma

colaboração amiga

até participar

a tua decisão à sede

oferecer alguns meses de serviço

em
ou
e

tarefas

de evangelização

projectos de desenvolvimento

apoio a populações carenciadas;

ou

ainda, se desejas passar férias,

em

serviço missionário

ou de cooperação,

num

país africano,

Escreve para:

Seminário do Espírito Santo
Fraião
Tel.

os Missionários

do Voluntariado Missionário

Se queres ser Voluntário Missionário

ou

com

na sua espiritualidade.

— 4710 BRAGA

053-683556
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do Espírito

SES
SERVIÇO ESPIRITANO DE SOLIDARIEDADE
"São muitas as necessidades materiais
para dotar a Igreja de estruturas mínimas,

económicas das missões: não apenas

e

como

tais

capelas, escolas para catequistas

mas também para sustentar as obras de caridade, de
de promoção, campo vastíssimo de acção, especialmente nos países

e seminaristas, residências,

educação
pobres.
Filhos

A

e

Igreja missionária

dá o que recebe, distribui aos pobres o que os seus

mais dotados de bens materiais lhe

momento,

põem generosamente à disposição. Neste
com sacrifício contribuem para a

desejo agradecer a todos quantos,

obra missionária. As suas renúncias e a sua participação são indispensáveis para
construir a Igreja e testemunhar a caridade.

...

não

—

tanto
Tudo o que recebemos de Deus
mas foi-nos confiado em uso. Que

é nosso,

iluminada

inspirada pela

e

do que em

fé!

com

os bens materiais

no dar

Então verdadeiramente haverá mais

Missionários escrevem-nos e

"Temos sido beneficiados,
tudo

como

seja

alegria

—

sempre

em

dar

receber".

(João Paulo

Os

a vida

a generosidade

pedem

II

- Missão de

Cristo Redentor, n.° 81)

ajuda:

nestes últimos tempos,

com

dádivas diversas, sobre-

o envio de vários contentores cheios de roupas, materiais escolares e

alimentos".

numa

"Estamos

A

fase difícil.

Precisamos de tudo.

maioria das pessoas que foram ajudadas por vós,

vocês existem

humanidade

aí,

na retaguarda, mas o vosso trabalho

e caridade.

nem
é

de

sequer imaginam que

um

grande sentido de

Continuai, que vale a pena estar de alma

serviço da vida!"
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e coração,

ao

Os

Missionários

— Apoio

PEDEM:

a agricultura: sementes, enxadas e outros instrumentos agrícolas, ajuda

a projectos de desenvolvimento rural.

— Apoio

a formação profissional: material para formação feminina (panos, reta-

lhos, linhas, agulhas, las, tesouras...), ferramentas para artes e ofícios.

— Apoio

às escolas e seminários: material escolar e artigos

— Apoio a projectos de
cismos

e bíblias, bicicletas,

— Apoio a

de desporto.

evangelização: formação de catequistas, edição de cate-

motorizadas, terços.

assistência social: projectos

em

favor de crianças órfãs e desnutridas,

jardins de infância.

Este donativo pode ser entregue aos Núcleos da

Sem

Fronteiras, nos Centros de

vale de Correio, para:

MISSIONÁRIOS

DO

Rua de Santo Amaro
Tel.

LIAM,

aos grupos de Jovens

Animação Missionária ou enviado, em cheque ou

ESPÍRITO SANTO
à estrela, 51

01-3961424

1200 LISBOA
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ASSOCIAÇÃO DE NOSSA SENHORA DE ÁFRICA
FINS
1.°

-

Pedir a

Deus

a conve são dos

a cargo dos Missionários
2.°

- Apoiar

as obras

não

cristãos,

especialmente dos que estão

do Espírito Santo.
de formação dos Missionários do Espírito Santo.

CONDIÇÕES
Para todos
1.°

— Dar nome

à sede da Associação, de preferência por intermédio de

um

Zelador.
2.°

- Oferecer orações

diária de

um

Pai

Nosso

Maria, rogai pelos não

e

e sacrifícios pelas

Missões, recomendando-se a reza

uma Avé-Maria com

a invocação "Coração Imaculado de

que

cristãos e pelos

Para os Associados anuais. Contribuir
a

Obra

lhes

anunciam a Boa Nova".

com um

donativo anual de 50$00 para

Missionária.

Para os Associados remidos. Contribuir, por

200$00 por cada remissão

individual

ou com

uma

só vez,

a oferta

com

o donativo de

correspondente a

um

estipêndio de missa por cada família.

Observações:
1 .°

-

A

família

compõe-se das pessoas que pertencem a

permanentemente, ou
2.°

- As

seja, os pais e as

pessoas falecidas

podem

um

lar e

o constituem

pessoas ao seu encargo.

ser inscritas

como

Associados ordinários ou

remidos, segundo preferirem os parentes ou amigos que por elas ofereçam o

donativo fixado.
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BENEFÍCIOS
Para todos os Associados:

— Remissão inteira dos pecados
de coração, o nome de Jesus.

à hora da morte, se invocarem, ao

1 ,°

2.°

-

Indulgência plenária (duas vezes por mês e

bem

menos

assim nas festas do

Espírito Santo e da Epifania, visitando a própria Igreja) a lucrar pelos Associados

que

se

Sumo
3.°

confessem e comunguem, rezando pelas intenções da Santa Igreja e do
Pontífice. (Pio IX, 9-VIII-1852:

-

Leão XIII, 18-VIII-l 899).

Participação na Missa que mensalmente celebra cada sacerdote da

Con-

gregação do Espírito Santo pelos amigos vivos e defuntos do Instituto. Actual-

mente são mais de 30 000

missas

por ano. Participação ainda nos sofrimentos

e

trabalhos dos Missionários do Espírito Santo.

Para os Zeladores:
1.°

- Uma Missa

celebrada segundo as intenções de cada

um, no

1.°

Sábado

de cada mês, honrando assim o Imaculado Coração da Senhora de Africa.
2.°

— Tendo o minímo de 20

Associados anuais, recebem o diploma de honra.

Aprovada e abençoada por Bento

XV

(audiência de 24.XI-1920) e pelos

Prelados Portugueses.
Sede:

Rua de Santo Amaro
3961424

à Estrela, 51

—

1249

LISBOA

CODEX

Telef.

— 4100 PORTO —Telef. 02-6102515
— 3000 COIMBRA —
039-718614
Seminário do
Santo — 4900 VIANA DO CASTELO
058-828924
— 4710 BRAGA —
Seminário do
053-683556
Centros: R. do Pinheiro Manso, 62

Travessa do Espírito Santo, 16

Telef.

Espírito

Telef.

Fraião

Telef.
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ARQUICONFRARIA DO ESPÍRITO SANTO
— Fraternidade do
"Nada temos mais em apreço que
especialmente no nosso tempo,

Espírito Santo

-

ver,

os Fiéis cristãos aplicar-se,

cada dia

com mais empenho,

a conhecer,

a

amar

e a

invocar o Espírito Santo".

(Pio XI, Breve de 05.12.1922)

Arquiconfraria do Espírito Santo

A Associação em

honra do Espírito Santo

07 de Dezembro de 1889, com

é

uma

Arquiconfraria fundada

direito a fazer Associações

em

em

todas as Dioceses

do Mundo.
Fins da Associação

amor

1.

Prestar culto de

2.

Invocar a efusão do Espírito Santo sobre a Igreja,

e

louvor ao Espírito Santo.

em

especial sobre o

Santo

Padre, os Bispos e os Missionários.
3.

Obter

a graça, para cada Associado,

de viver toda a vida sob a moção do Espírito Santo. (Cf. Rom.

8,

14)

Organização da Associação
1.

Admissão:
Para ser admitido

como Associado

basta fazer-se inscrever

da Associação.
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no Livro de Registo

.

2.

Devoções aconselhadas:

Cada

dia:

Rezar alguma oração ou invocação ao Espírito Santo.

Cada

mês:

Comungar, em união com

Participar na Eucaristia e

recomendada

a

l.

a

2. a feira

os Associados.

É

de cada mês para esta prática.

Cada semana:

Que

uma

juntos, alguns associados,

Reunião de Oração

presentes as intenções

3.

em honra

e

em

local

numa casa façam
em que se tenham

de oração ou

louvor do Espírito Santo,

do Santo Padre, do Bispo da Diocese

e

dos Missionários.

Cotização

Não

Os Associados que queiram podem enviar donativos para
Os donativos serão gastos com as despesas da Arquiconfraria
Seminaristas Espiritanos à vida missionária, bem como a promoção da

existem cotas.

a Sede da Associação.
e

com

os

devoção ao Espírito Santo.
4.

Direcção da Associação

O

Director Geral da Arquiconfraria é o Superior geral dos Missionários do

Espírito Santo.

O
gado

é

o seu

Director Geral nomeia

em

cada País

um

delegado.

Em

Portugal, este dele-

o Provincial dos Missionários do Espírito Santo, que normalmente delega

múnus num

outro Missionário da sua Congregação.

Zeladores:

Os

Associados que

promovem

a Arquiconfraria, angariando-lhes

nomes para a Sede, em Portugal,
lançados no Livro de Registo) chamam-se "Zeladores".
ciados (e enviando-lhes os

novos Asso-

a fim de

serem

Fraternidades:

O

núcleo de Associados que semanalmente se reúne para rezar ao divino

Espírito Santo, chama-se "Fraternidade"

O

ideal é

que cada núcleo tenha "7" associados
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—

a Septena.

Benefícios espirituais

Os

Associados

da Associação:

podem

"ganhar" a "indulgência plenária" nas seguintes condi-

ções:

- confessando-se e comungando e
— orando pela intenções do Santo

A
1.

2.

Padre.

"Indulgência plenária", pelas condições enunciadas, é concedida:

Pela ocasião da inscrição na Arquiconfraria.

Nos seguintes dias:
- Páscoa, Natal e Pentecostes,
- SS.™ Trindade
- Imaculada Conceição e S. José (19 de Março)
- St. a Teresinha do Menino Jesus
(Cf. Sagrada Penitenciaria, 22.01.1968).

Os

benefícios da Associação são aplicáveis aos Fiéis Defuntos.

Sede da Arquiconfraria
Sede Geral

—

A Associação
na Casa

Sede

em

Mãe

tem

a Sede

na Rua Lhomond, n.° 30

— 75005 PARIS,

dos Missionários do Espírito Santo.

— Centro de Animação
62
4100 PORTO

Missionária, R. do Pinheiro Manso, n.°

PAGELAS

toda a correspondência para esta direc-

Portugal

—

Peça as

e dirija

ção.
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AOS ESTIMADOS LIAMISTAS, ZELADORES E
PROPANGANDISTAS DAS MISSÕES DO ESPÍRITO SANTO
Trabalhamos:

em Missão

Vós ajudando-nos

e

espirituais dos Missionários

Isto

pela Santa Igreja

— Todos somos um.

nós tornando-vos participantes dos méritos e benefícios

da Congregação do Espírito Santo.

quer dizer: o vosso trabalho como o dos nossos Missionários

em

terras

longínquas, é o trabalho divino, a ajudar o Senhor e espalhar a Redenção, entre
os

homens.
Por

isso: Sois

Todo o

Missionários e Missionárias da retaguarda.

sacrifício,

todas as fadigas, todas as actividades que empregais, a

da Causa Missionária

com que

ajudais a

LIAM

e a

bem

Congregação do Espírito

Santo, serão fonte de grandes bênçãos espirituais.

na

Sentir-vos-eis fortes

com amor

luta, felizes

nas adversidades e certos na vitória,

e generosidade, vos preocupardes, a sério,

Vivei a vida divina (o estado de graça e união

no trabalho que

com Deus,

eis a

é

se,

do Senhor.

fonte de todo

o apostolado).
Fazei por conhecer os problemas missionários da Igreja.

E não

percais

uma

só ocasião de ajudar, espalhando a imprensa, arranjando-

nos mais Colaboradores

e Benfeitores e

CONTAMOS CONVOSCO

enviando-nos boas Vocações.

— CONTAI CONNOSCO
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DO

MISSIONÁRIOS

ESPÍRITO SANTO

Centros de animação Missionária:

BRAGA:
Fraião

4710

Seminário do Fraião

— Braga —

PORTO: Rua
4100 Porto

COIMBRA:

—

Tel.

053-683556

do Pinheiro Manso, 62
Tel.

02-6102515

—

Tel.

6102515

039-718614

VIANA DO CASTELO:
Bairro das Ursulinas

4900 Viana do Castelo
Sede da

LIAM

Rua

Amaro,

St.°

Fax:

Travessa do Espírito Santo, 16

3000 Coimbra

1249

•

LISBOA

Missionários do Espírito Santo

—

Tel.

058-828924

à Estrela, 51

CODEX

—

Tel.

01-3961424

Fax:

01-3953124

REUNIÃO DA LIAM
1.

Vinde Espírito Santo ou cântico

2.

Leitura da Palavra de

Deus

3. Partilha

4. Leitura e
5.

estudo do tema do mês

Acta da reunião anterior
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6.

Revisão das actividades

7.

Novos

8.

Avisos.

Próxima reunião

9.

Oração

final

10.

trabalhos

ou oração partilhada

Cântico ou Hino da

LIAM

SUGESTÕES PARA A ORAÇÃO
No

início

da reunião

(Cântico à escolha)
Presidente

- Vinde,

Todos — Enchei
Presidente

-

Espírito Santo.

os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo

do vosso amor.

Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado

Todos — E renovareis a face da terra.
Presidente - Oremos (pequeno silêncio).

—
que
Todos
Presidente

Ó

Deus,

ilustrastes os corações

dos vossos

concedei-nos que apreciemos rectamente todas
rito e

gozemos sempre da sua consolação. Por

fiéis

com

as coisas

Cristo,

a luz

do Espírito Santo,

segundo o

mesmo

Espí-

Senhor nosso. Amen.

Presidente — Avé Maria...
Todos — Cheia de graça...

Presidente

— Sagrado Coração de

Todos — Venha

a nós o Vosso

Jesus,

Reino

Presidente - Nossa Senhora de Fátima.
Todos — Rogai pelos não-cristãos de todo o mundo.
Presidente

—

S.

Francisco Xavier.

Todos — Rogai pelos Missionários que lhes anunciam
Presidente - Santa Teresinha do Menino Jesus.
Todos — Rogai

No

a

Boa Nova.

pelas vocações missionárias,

fim da reunião

(Cântico à escolha)
Presidente

— Coração Imaculado de Maria,

Todos - que, desde o princípio da vossa
ção, volvei para a

Messe

um

existência cooperaste na obra de

Reden-

olhar de misericórdia e intercedei junto da Santíssima

Trindade para que a juventude

se sinta atraída pela

com o Pai
Amen.
Presidente - Coração Imaculado de Maria,

Por Jesus Cristo, Vosso Filho, que
Santo.
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sublime vocação missionária.

vive e reina na unidade

do Espírito

Todos —

LIAM.
— Coração Imaculado de Maria,

Santificai a

Presidente

Todos — Abençoai o nosso Núcleo Missionário.
Presidente - Coração Imaculado de Maria,
Todos — Despertai muitas e santas vocações
Presidente

— Beatos Tiago

Todos — Rogai por
- Hino da LIAM

sacerdotais, religiosas e missionárias.

Lavai e Daniel Brottier

nós.
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LIAMISTA... «MAIS E

MELHOR»
P

Marcial
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já
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Bernardo Terreiro

E

AMOR

Sem-pre

ac-tu

-

an

-

-

do

Da

mais

2

A

seara

e

me

-

lhor"

do Senhor

Poucos são os que

O

é
lá

Damos
campo

ao mun-do

VIR- DA- DE

E

AMOR

aberto.

querem mourejar

Senhor, eis-nos aqui para servir-Te:

No Teu

reino nossa glória é trabalhar

3

'star

presente qurer servir, ser responsável...

Actuando por amor «mais
Pobre ou

rico,

Espalhar a luz da

4

e melhor»...

velho ou jovem, todos
fé,

a luz

devem

do amor.

Liamista consciente e generoso
Já lá

Dar

vem do mundo novo
as

claridade!

mãos, viver o amor, ser facho ardente!

Implantar na terra inteira a caridade.
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