
 

O movimento que vive a espiritualidade 

nascida no meio dos pobres  

A experiência de família partiu dos pobres e hoje se irradia como que em círculo 

concêntricos e envolve pessoas de todos os níveis sociais, criando grupos de 

evangelização para crianças (Ajarai), para adolescentes (Efata) para jovens (Je-shuá), 

para adultos (Ruah) e para casais (Caná): cerca de 2600 pessoas acompanham essa 

caminhada, utilizando as ferramenta das Casas-família (retiros querigmáticos e 

catequéticos, diário espiritual, formações).  

 

A Missão Belém irradia uma vida nova a partir dos pobres! 

Eis como o Pontifício Conselho para a promoção da Nova Evangelização vê o trabalho 

da Missão, numa apresentação, feita por Mons. Rino Fisichella, ao livro sobre o 

Kerigma da Missão Belém, publicado na Itália, pela Cidade Nova: 

 
“O Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização tem o prazer 
de apresentar este livro, fruto do serviço missionário que vem sendo 
desenvolvido pela Comunidade Missão Belém, agregação de fiéis, nascida em 
São Paulo, Brasil, a serviço dos mais pobres e necessitados, que recebem dela, 
não só ajuda material, mas também a proclamação da Boa Nova. Ao longo dos 
anos, a comunidade tem dado forma para diferentes caminhos kerigmáticos, que 
visam a promover o encontro de adultos, de casais, de jovens com Cristo... 
É, sem dúvida, um instrumento pastoral válido para os nossos tempos.  
 
A simplicidade da metodologia, a leveza do conteúdo e a importância dada ao 
testemunho fazem que estes encontros kerigmáticos possam ser reproduzidos a 
partir de qualquer instância eclesial, ou inspirar experiências semelhantes. 
Aqueles que se perguntam como fazer o Kerygma encontrarão nestas páginas 



uma resposta fortemente indicativa. Neste sentido, é um sinal de amor à Igreja 
que a Missão Belém queira partilhar com todos os detalhes sobre o seu modo de 
proceder no anúncio do Evangelho. ... Reiterando o apoio deste Pontifício 
Conselho para a vossa missão, aproveito para enviar-vos minhas cordiais 
saudações”1. 

 
Link Site Evangelização 
 

  

                                                
1 Comunità Missione Belém, Ruah, Cidade Nova, 2016 (introdução de Mons. Rino Fisichella, presidente  

do Pontificio Conselho para a promoção da Nova Evangelização) 



 

No rastro do Magistério recente  

 

Nesses últimos anos, Deus deu à Igreja o grande dom do Papa Francisco, que é uma 

encarnação dos anseios e das experiências latino americanas. Com sua vida, seu 

carisma, suas escolhas e suas palavras, Francisco aponta para toda a Igreja o caminho 

dos pobres: “Carne de Cristo”. Forte e significativo é o seu discurso em ocasião do 

Primeiro Dia Mundial dos pobres, que ele mesmo instituiu: 

“Na verdade, a oração, o caminho do discipulado e a conversão encontram, na 
caridade que se torna partilha, a prova da sua autenticidade evangélica. E deste 
modo de viver derivam alegria e serenidade de espírito, porque se toca com as 
mãos a carne de Cristo. Se realmente queremos encontrar Cristo, é preciso 
que toquemos o seu corpo no corpo chagado dos pobres, como resposta à 
comunhão sacramental recebida na Eucaristia. O Corpo de Cristo, partido na 
sagrada liturgia, deixa-se encontrar pela caridade partilhada no rosto e na 
pessoa dos irmãos e irmãs mais frágeis...”2.  

 
Nas palavras de Papa Francisco, encontramos sintetizado o impulso missionário e o 

amor aos pobres: 

“A Igreja «em saída» é uma Igreja com as portas abertas. Sair em direção aos 
outros para chegar às periferias humanas .... para acompanhar quem ficou 

                                                
2 http://www.vatican.va/content/francesco/pt/messages/poveri/documents/papa-francesco_20170613_messaggio-i-

giornatamondiale-poveri-2017.html  

Mons. Fisichella, do Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização, encontra os 
responsáveis da Missão Belém 



caído à beira do caminho. Às vezes, é como o pai do filho pródigo, que continua 
com as portas abertas para, quando este voltar, poder entrar sem dificuldade”3. 
 
“Se a Igreja inteira assume este dinamismo missionário, há de chegar a todos, 
sem excepção. Mas, a quem deveria privilegiar? Quando se lê o Evangelho, 
encontramos uma orientação muito clara: não tanto aos amigos e vizinhos 
ricos, mas sobretudo aos pobres e aos doentes, àqueles que muitas vezes são 
desprezados e esquecidos, «àqueles que não têm com que te retribuir» (Lc 14, 
14). Não devem subsistir dúvidas nem explicações que debilitem esta mensagem 
claríssima. Hoje e sempre, «os pobres são os destinatários privilegiados do 
Evangelho»”4 

 
Encontramos, também, uma sábia e serena solução do um antigo atrito entre um 

“empenho social”, que arrisca de perder a Fé, e uma “espiritualidade” que arrisca ser 

desencarnada e alienante: 

“Evangelizadores com espírito quer dizer evangelizadores que rezam e 
trabalham. Do ponto de vista da evangelização, não servem as propostas 
místicas desprovidas de um vigoroso compromisso social e missionário, nem os 
discursos e ações sociais e pastorais sem uma espiritualidade que transforme o 
coração. Estas propostas parciais e desagregadoras alcançam só pequenos 
grupos e não têm força de ampla penetração, porque mutilam o Evangelho.”5 

 
Na verdade, Papa Francisco, com suas palavras e ações transmite para toda a Igreja o 

espírito de Aparecida: 

“A Igreja deve cumprir sua missão seguindo os passos de Jesus e adotando suas 
atitudes (cf. Mt 9,35-36).  Ele, sendo o Senhor, fez-se servo e obediente até a 
morte de cruz (cf. Fl 2,8); sendo rico, escolheu ser pobre por nós (cf. 2 Cor 
8,9), ensinando-nos o caminho de nossa vocação de discípulos e missionários. 
No Evangelho aprendemos a sublime lição de ser pobres seguindo a Jesus pobre 
(cf. Lc 6,20; 9,58), e a de anunciar o Evangelho da paz sem bolsa ou alforje, 
sem colocar nossa confiança no dinheiro nem no poder deste mundo (cf. Lc 10,4 
ss). Na generosidade dos missionários se manifesta a gênerosidade de Deus, na 
gratuidade dos apóstolos aparece a gratuidade do Evangelho”6.  

 

Para os bispos latino-americanos e caribenhos não há dúvida que os Movimentos sejam  

uma força significativa nesse processo de “Igreja em saída”: 

“Hoje, toda a Igreja na América e no Caribe querem se colocar em estado de 
missão. A evangelização do Continente, nos dizia o papa João Paulo II, não 
pode se realizar hoje sem a colaboração dos fiéis leigos...  
Neste contexto é um sinal de esperança, o fortalecimento de várias associações 
leigas, movimentos apostólicos eclesiais e caminhos de formação cristã, 

                                                
3 FRANCISCO, Evangelii Gaudium 46 
4 Ibidem, 48 
5 Ibidem, 262 
6 V Conferência geral do Episcopado latino americano e caribenho, Aparecida, n.30 



comunidades eclesiais e novas comunidades, que devem ser apoiados pelos 
pastores. Eles ajudam muitos batizados e muitos grupos missionários a assumir 
com maior responsabilidade sua identidade cristã e colaborar mais ativamente 
na missão evangelizadora.”7 

 
A Missão Belém é um fruto dessa caminhada da Igreja. No seu carisma está inscrito, 

como num único DNA, o amor aos pobres e a experiência intima e pessoal com Jesus 

Cristo, o anuncio da Boa Nova da Salvação e a prática dessa Boa Nova, a ajuda concreta 

aos pobres, como expressão do amor de Deus. É possível falar ‘Deus te ama’ com a 

boca ou com as mãos ou com as duas coisas juntas: trata-se de duas linguagens que 

expressam a mesma coisa. A Missão Belém está convencida, pela sua experiência e pela 

sua inspiração que não é possível separar o anuncio da Boa Nova da prática da caridade, 

da mesma forma que Jesus não separava o seu anuncio da realização dos sinais 

milagrosos que sempre acompanhavam o anuncio.  

Chiara Lubich, fundadora do Movimento dos Focolares, dizia: “Quem não dá Deus, dá 

muito pouco!”. Realmente, dar o pão material não é suficiente. Para ser autênticos 

“bons samaritanos” da humanidade precisa oferecer o pão espiritual tanto quanto o 

material. Se se oferece somente o pão material, a alma morre a míngua e, se morre a 

alma, logo morre o corpo também. Portanto quem quiser dar vida plena ao corpo, deve 

também alimentar a alma! 

Esse é o sentido da caminhada querigmática e catequético-mistagogica, que alicerça a 

Missão Belém. Podemos dizer que as casas da Missão Belém são “casas de retiro 

espiritual”. O objetivo da Missão é oferecer uma experiência espiritual que cure 

profundamente o coração e, dessa forma, tudo sarará. 

 

Para concluir, esse pequeno voo de águia sobre a espiritualidade da Missão Belém, 

podemos usar as palavras conclusivas do Congresso de Aparecida: 

“Esta V Conferência, recordando o mandato de ir e fazer discípulos (cf. Mt 
28,20), deseja despertar a Igreja na América Latina e no Caribe para um 
grande impulso missionário. Não podemos deixar de aproveitar esta hora de 
graça. Necessitamos de um novo Pentecostes! Necessitamos sair ao encontro 
das pessoas, das famílias, das comunidades e dos povos para lhes comunicar e 
compartilhar o dom do encontro com Cristo, que tem preenchido nossas vidas 
de “sentido”, de verdade e de amor, de alegria e de esperança! Não podemos 
ficar tranquilos em espera passiva em nossos templos, mas é imperativo ir em 
todas as direções para proclamar que o mal e a morte não tem a última palavra, 
que o amor é mais forte, que fomos libertos e salvos pela vitória pascal do 

                                                
7 Ibidem, n 213-214 



Senhor da história, que Ele nos convoca na Igreja, e quer multiplicar o número 
de seus discípulos na construção de seu Reino em nosso Continente! Somos 
testemunhas e missionários: nas grandes cidades e nos campos, nas montanhas 
e florestas de nossa América, em todos os ambientes da convivência social, nos 
mais diversos “lugares” da vida pública das nações, nas situações extremas da 
existência, assumindo ad gentes nossa solicitude pela missão universal da 
Igreja”. 

  



O Pontifico Conselho para a promoção da nova 

Evangelização 

Eis o que pensa o Vaticano dos nossos retiros 

Mons. Rino Fisichella Presidente do Pontifício Conselho para a promoção 

da Nova Evangelização assim apresenta os nossos retiros Kerigmático: 

“É, sem dúvida, um instrumento pastoral 

válido para os nossos tempos. 

Aqueles que querem saber como fazer o Kerygma 

encontrarão nestas páginas 

uma resposta fortemente indicativa” 

 

 

Cidade do Vaticano, 19 de outubro de 

2015 
 

Eis a Carta por inteiro: 
 

 “Queridos irmãos, 
 

por meio desta, quero agradecer o envio 

do texto base dos retiros Kerigmáticos que 

realiza o vosso Movimento Missão Belém. 

Sinto muito prazer em saber que esta experiência de anúncio e de encontro 

com Cristo está dando frutos e espero que o Espírito Santo vos ofereça sempre 

a alegria e a coragem necessárias, para perseverar no vosso empenho. 
 

Aceitei de bom grado o vosso pedido de preparar uma introdução à publicação 

do livro que se apresentará como Ruah, caminho kerigmático para adultos.  
 

É generoso compartilhar com toda a Igreja a vossa experiência e testemunho. 

Espero que no futuro também possam ser publicados os encontros dedicados 

aos casais e aos jovens.  

Reiterando o apoio deste Pontifício Conselho para a vossa missão, 

aproveito para enviar-vos minhas cordiais saudações.  



 

 

Don Rino Fisichella 

Presidente do Pontifico Conselho para a Promoção da Nova 

Evangelização 

 

Introdução de Dom RINO FISICHELLA 

 

A promessa de Cristo Ressuscitado de permanecer com a sua Igreja, todos os 

dias, até o fim do mundo (Cf. Mt 28,20), se faz verdade ainda hoje, nestes 

tempos de nova evangelização. Mesmo quando poderia, em alguns, surgir a 

tentação ao desânimo, diante das atuais circunstâncias do mundo, porque as 

coisas não são como antes, porque muitos vivem longe da fé ou porque não se 

sabe como lidar com os desafios do secularismo, o Espírito do Ressuscitado dá 

uma confiança renovada, dá abertura para novas maneiras de anunciar o 

Evangelho e fortalecer o espírito missionário em tantos fiéis de todas as idades 

e condições. 
 

Prova eficaz da companhia do Espírito Santo são as múltiplas iniciativas de 

modelos kerigmáticos, que, visando especialmente àqueles que não acreditam 

ou deixaram enfraquecer a própria fé, procuram reanimar o coração do 

Evangelho: o amor do Pai manifestado em Cristo, feito homem, que, redimindo-

nos do pecado, nos restaura a liberdade de filhos de Deus . 
 

Graças a essas experiências, tantos, nos últimos anos, têm se encontrado com 

Cristo, o rosto misericordioso do Pai, e têm experimentado o dom da 

conversão, porque "Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. 

Passou o que era velho; eis que tudo se fez novo!" (2 Cor 5,17). 
 

O Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização tem o 

prazer de apresentar este livro, fruto do serviço missionário que vem 

sendo desenvolvido pela Comunidade Missão Belém, agregação de 

fiéis, nascida em São Paulo, Brasil, a serviço dos mais pobres e 



necessitados, que recebem dela, não só ajuda material, mas também 

a proclamação da Boa Nova.  

Ao longo dos anos, a comunidade tem dado forma para diferentes 

caminhos kerigmáticos, que visam a promover o encontro de adultos, 

de casais, de jovens com Cristo.  

Este livro apresenta a série de encontros destinados aos adultos, 

denominados Ruah. 
 

É, sem dúvida, um instrumento pastoral válido para os nossos tempos. A 

simplicidade da metodologia, a leveza do conteúdo e a importância dada ao 

testemunho fazem que estes encontros kerigmáticos possam ser reproduzidos a 

partir de qualquer instância eclesial, ou inspirar experiências semelhantes.  

 

Aqueles que se perguntam como fazer o Kerygma encontrarão nestas páginas 

uma resposta fortemente indicativa. Neste sentido, é um sinal de amor à Igreja 

que a Missão Belém queira partilhar com todos os detalhes sobre o seu modo 

de proceder no anúncio do 

Evangelho. 
 

Portanto, o valor fundamental da Experiência Ruah está em oferecer um 

método concreto de aplicação nas duas dimensões do Kerygma cristão: a 

conversão e a missão. 

Na verdade, o encontro com o Senhor da Vida tem o poder de provocar uma 

transformação total na pessoa, de infundir alegria e esperança no coração, 

mesmo nas condições que podem parecer mais desesperadoras.  

Não se esqueça de que os primeiros destinatários escolhidos pela Missão 

Belém, para este empenho kerigmático, foram, na verdade, os sem-teto, os 

tóxico-dependentes, os habitantes das favelas.  
 

Além disso, aqueles que têm um verdadeiro encontro com o Senhor não podem 

compartilhar, a não ser aquilo que encontraram, testemunhar a própria fé, 

tornando-se, assim, missionários. 

Para fazer isso, não é necessário muito tempo ou preparação especial: basta 

ser alcançado pelo amor misericordioso do Pai. E é o caminho proposto pelo 



Ruah, que permite aos participantes tomarem consciência de serem discípulos 

missionários do Senhor, sempre motivados e guiados em suas vidas pelo sopro 

constante do Espírito.  
 

Desejamos, portanto, que a utilização deste material produza muitos frutos de 

conversão, e que aqueles que são tocados pelo primeiro anúncio possam, 

então, encontrar acolhimento, acompanhamento e suporte na caminhada de 

serviço da vida pastoral nas Igrejas particulares. Desta forma, o Kerygma 

recebido será aprofundado e tornar-se-á carne, cada vez mais e cada vez 

melhor (Cf. Evangelii gaudium 165), na vida dos cristãos. 
 

 


