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MISSÃO SIBÉRIA: 
“UMA PAIXÃO POR JESUS É UMA PAIXÃO PELO SEU POVO.” 

Pe. Jacob Nampudakam SAC

 A VIAGEM DE DOIS JOVENS MISSIONÁRIOS PALOTINOS.

Os russos têm um provérbio que diz que não existe o clima frio;  existe somente o tipo
errado de roupa. A invasão da Rússia durante a Segunda Guerra Mundial, conhecida como
 Operação Barbaroxa, começou no dia 22 de junho de 1941, e inevitavelmente se
encaminhava para um inverno frio. O jornalista italiano Curzio Malaparte narra como viu as
tropas que retornavam da Frente Oriental em seu romance Kaputt:  “O frio horrível daquele
inverno teve as mais estranhas consequências. Milhares e milhares de sodados pederam
seus membros; milhares perderam as orelhas, o nariz... Muitos perderam suas pálpebras”. 
   
Quando o bispo Joseph Werth, SJ, da diocesse da Transfiguração , em Novosibirsk,
Sibéria, me abordou, em janeiro de 2018, com o pedido de abrir uma missão em sua
diocese, eu mal podia acreditar que seria possível.  Onde eu poderia encontrar membros
que aceitassem, sabendo bem o que os esperaria na Sibéria?  Embora o bispo tenha
brincado comigo dizendo-me que a temperatura do inverno não seria de -30 C, mas
apenas – 20 C, ele também acrescentou que havia milhares de católicos esperando por
um pastor. Ele implorou por padres para o serviço pastoral. 
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O pedido do bispo Werth foi encaminhado para a nossa
Província da Anunciação do Senhor, na Polônia. O
desafio calou profundamente no coração do reitor
provincial e ele logo pensou em visitar o bispo e avaliar a
situação do território da missão proposta. A mão de Deus
interveio para fazer um discernimento de acordo com sua
vontade e não demorou muito para que se decidissem a
arriscar-se nesta Missão Siberiana. No mês de agosto de
2018, os  dois primeiros  jovens missionários da
província partiram! A 200 km de distância, na cidade de
Ekaterinimburg, eles encontraram suas irmãs em Pallotti,
as Irmãs Missionárias Palotinas.  

Todos conhecemos as histórias extraordinárias de missionários cristãos que viajaram para terras desconhecidas e de pessoas
que pregaram a Boa Nova! São Francisco Xavier morreu sozinho na ilha de Sancian, com os olhos voltados para a China.
Quantos homens e mulheres deram suas vidas pelo Evangelho! Para alcançar este zelo  -  para o qual todos são chamados -
 basta que olhemos para o grande São Paulo, que, sem dúvida, nos dará a coragem e a perseverança para percorrer esta
grande corrida da fé.  
 
         E´o zelo missionário  um assunto antiquado? Não haveria outras formas de arriscar a vida?  Não poderia um site bem
desenvolvido, ou outros meios de comunicação, fazerem o mesmo trabalho sem representar uma ameaça?  

 São João Paulo II exortou para que a Igreja assuma um compromisso
missionário renovado, com a convicção de que a atividade missionária
reavive a Igreja, revitaliza a fé e a identidade cristã, e oferece um novo
entusiasmo e um incentivo. A fé se fortalece quando é dada aos outros
(Cfr. Carta Encíclica  Redemptoris Missio, 2). 
 
Da mesma forma, este é o motivo pelo qual o papa Francisco desafia
todas as comunidades a avançar no caminho da pastoral e da conversão
missionária.  Nós não podemos deixar as coisas como elas estão. Nosso
Santo Padre nos diz que nós precisamos estar “permanentemente num
estado de missão.” Sim,  isto requer grande sacrifício e grande bravura,
mas se pedirmos ao Senhor para que abra nossos corações, nossas
mentes e nossos ouvidos, então estas extraordinárias palavras do Papa
Francisco serão nosso guia.  

“Não temamos assumir, com confiança em Deus e com grande
coragem, uma opção missionária capaz de transformar tudo,
para que os costumes, os estilos, os horários, a linguagem e

toda a estrutura eclesial se tornem um canal proporcionado mais
à evangelização do mundo atual que à autopreservação. A

reforma das estruturas, que a conversão pastoral exige, só se
pode entender neste sentido: fazer com que todas elas se tornem

mais missionárias, que a pastoral ordinária em todas as suas
instâncias seja mais comunicativa e aberta, que coloque os
agentes pastorais em atitude constante de “saída” e, assim,
favoreça a resposta positiva de todos aqueles a quem Jesus

oferece a sua amizade. Como dizia João Paulo II aos bispos da
Oceania, “toda a renovação na Igreja há de ter como alvo a
missão, para não cair vítima de uma espécie de introversão

eclesial”. (Evangelii Gaudium, n. 27) 
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Missão, portanto, é “uma paixão por Jesus e uma paixão pelo seu povo” (Evangelii Gaudium, n. 268) e, para isso, o Papa
Francisco declarou outubro de 2019 um Mês  Missionário Extraordinário.  E a paixão de que falamos naturalmente flui para
a caridade fraterna, porque o verdadeiro amor, por sua própria natureza, é doação de si mesmo.  Queremos que nossos
semelhantes  desfrutem do dom da vida divina que nos foi dada gratuitamente.  Esta doação de si mesmo em favor do
Evangelho leva a uma alegria duradoura.  
 
Os soldados que foram para a guerra despreparados para enfrentar o frio mortal da Sibéria não podiam sobreviver. No
entanto, os soldados de Cristo vão revestidos com a armadura da fé e do amor, mantendo-se apaixonados e com ânimo,
sobrevivendo ao ataque do inverno rigoroso.  Não podemos nos esquecer dos sacrifícios que aguardam nossos jovens e de
seu heroísmo na entrega ao Senhor. 
 
Vocês, jovens missionários, vocês são um exemplo para os jovens de hoje, inclusive para os consagrados. Muitos não
estão ainda muito acostumados ao caminho do sacrifício e da cruz.  Congregações Religiosas e mesmo a Igreja se tornarão
estagnadas e começão sua decadência, se faltar zelo missionário. Paradoxalmente, a vida radical do Evangelho, na
aceitação de todos os sacrifícios que isto envolve, é o único caminho para a vida e para a alegria duradoura! 
 

Certamente, deixar a segurança de nosso porto representa o maior desafio da vida, mas, como Santa Teresa de Lisieux nos
recorda,


