
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

          MISSÕES NAS FRONTEIRAS 

                   PRELAZIA DO ALTO XINGU – TUCUMÃ 

                             Por uma igreja em saída, em busca da Evangelização. 
Boletim Informativo Nº 01 – Maio de 2021  

Queridos amigos, é com grande alegria e satisfação que a Missão Nas Fronteiras, volta com seu 

Boletim Informativo, agora em novo chão missionário, na Prelazia do Alto Xingu, na Paróquia de 
São Félix. Estamos animadas, nos reinventando pós um período de afastamento, e contamos com 
todos vocês nossos leitores.  

Transferência da Missão Nas Fronteiras 

de Oiapoque. 

Durante seis anos a Missão nas Fronteiras, esteve 

presente na Paróquia Nossa Senhora das Graças 

em Oiapoque, na divisa do Brasil com a Guiana 

Francesa, onde desenvolveu sua missão junto ao 

povo em vulnerabilidade social, ao povo indígena, 

ribeirinho quilombolas e comunidades paroquiais.  

Animando, motivando e evangelizando, mostrando o 

rosto misericordioso de nosso Bom Deus. Em 

dezembro de 2020, a MNF, encerra sua estada nesta 

diocese, deixando alguns frutos, dentre eles, uma 

associação beneficente sem fins lucrativos voltada 

ao social, para as pessoas pobres, e uma casa 

multiuso que serve para encontros, retiros, 

formação e acolhimento a pessoas em trânsito na 

cidade. Nosso muito obrigada, aos nossos 

colaboradores e sócios, e a todo o povo 

Oiapoquense. Nós, da MNF, agradecemos a todos e 

nos despedimos com muito respeito.  

      

 

São Félix so Xingu. 
 

  
Então povo, cá estamos nós, Missão Nas Fronteiras, em  

novo chão missionário. Contamos com duas voluntárias, 

dispostas e corajosas, vindas da Arquidiocese de Belém. 

Ruth Tavares – Missionária Leiga Xaveriana e Rosa 

Maria Monteiro - Missionária Leiga da Pastoral da 

Criança, que chegaram à Prelazia do Alto Xingu—

Tucumã, no dia 18 de abril de 2021, com o propósito de 

passar dois anos em missão. As duas missionárias, tem 

um bom conhecimento de missão e de pastorais, 

especialmente com Pastoral da Criança. A Paróquia local, 

onde estão presentes os Missionários Xaverianos: Pe. 

José, Pe. Danilo e Pe. Amadeu, receberam com muita 

alegria e esperança as missionárias, agradecidos a Deus e 

ao Conselho Missionário Regional (ComireN2), por esta 

presença na Prelazia e na Paróquia. Deus nos 

providenciou a MNF, na hora certa. Estamos felizes com 

vossas presenças, disseram os padres Xaverianos. E nós, 

missionárias muito felizes por estar aqui em São Félix do 

Xingu.  

Um pouco da História da Missão Nas Fronteiras 

Nasceu no ComireN2 em 2013, atendendo um chamado de 
Deus, através da realidade e do apelo da Conferência 
Episcopal de Aparecida de 2017 que pede uma conversão 

pastoral de nossas comunidades, para uma pastoral 
decididamente missionária. É um projeto em contínua 

elaboração de acordo com as necessidades que surgem. Foi 
elaborado em mutirão, fruto do anseio e preocupações de 
missionários, bispos, presbíteros, e leigos, como reação a 

situações peculiares de nossa fronteira. O que motiva a 
missão, é ser: Uma Necessidade, Um Chamado e Um 

Desafio. A MNF atendendo ao apelo de Aparecida (CA 

307) ao Papa Francisco (EG 210, 30) e as DGAE 35. Este 
Projeto se concretizou no 3º Congresso Missionário do 

ComireN2 em 2013, em Oiapoque-Ap, onde ficou até 
Dez/2020.  

 

O Objetivo da Missão Nas Fronteiras 

na Prelazia do Alto Xingu. 

O objetivo da Missão na Prelazia, é juntar forças com a igreja 

local, na evangelização. Animando e motivando 

missionariamente, através de visitas às famílias, estimulando a 

comunidade a se tornarem cada vez mais   missionária em saída, 

exercendo o Pilar da Caridade na Ação Missionaria, como os 

discípulos de Emaus, reconhecendo o Ressuscitado, na partilha 

do pão. A Missão Nas Fronteiras, pretende seguir, essa 

experiência dos discípulos de Emaus, indo ao encontro dos mais 

necessitados, com coração sincero, escutando, anunciando, 

convidando, celebrando a Vida Nova em Cristo, 

partilhando o Pão da Vida, da Palavra e da Eucaristia,    

colaborando também com a Iniciação à Vida Cristã das 

Comunidades e lideranças, na metodologia de: visitar, ver,  
caminhar e encaminhar.. 

 



 Visita do Bispo Dom Jesus Maria Mauleon. 

No dia 29 de abril de 2021, recebemos a visita de 

Dom Jesus Maria Mauleon, Bispo da Prelazia do 

Alto Xingu e de seu chanceler Sr. Mailson, que 

vieram para reunir com as missionárias e o 

pároco Pe. José, para esclarecer como deverá 

ser a atuação da Missão Nas Fronteiras na 

prelazia. Neste encontro Pe. José, também 

colocou como está sendo as visitas das 

Missionárias nas comunidades do interior e da 

cidade, e como estamos nos organizando na 

missão. Foi uma reunião muito boa e 

esclarecedora.  

 

 
 

 

 

Missões nas Fronteiras — Prelazia do Alto Xingu.  
Endereço: AV.: Antônio Marques Ribeiro, Nº 242 - Centro - CEP: 68.380-000—São Félix do Xingu. 

E-mail: missaonasfronteiras@gmail.com - Tel: (96) 98803-0305 / (91) 98947-0184. 

E-mail: comirebelem@gmail.com - Tel.: (91) 98886-3210 / (91) 99278-9552. 

Esteja sempre bem informado sobre as atividades 
realizadas pela Missão.          

Contamos com suas contribuições e principalmente, 
com suas orações! 

Se você sente tocado a participar da missão como 
contribuinte, faça a sua doação! 

Vocação e Visita Missionária. 

A Prelazia do Alto Xingu, está recebendo quatro jovens 

vocacionados Xaverianos, que vieram por um período de 

três meses. Os jovens: Fábio Mendes de Vila dos Cabanos 

e Leonan Souza do Acará - Diocese de Abaetetuba, 

ficaram em Tucumã, e dois jovens: Diego Miranda, 

também da Vila dos Cabanos, e Bruno Oliveira, da 

Arquidiocese de Belém, vieram para São Félix do Xingu. 

Os vocacionados, estão em período de discernimento e 

formação, estão com grande alegria e motivação, na 

Prelazia. Fazendo experiência missionária, e partilhando 

suas vidas com os padres Xaverianos dos dois municípios, 

conhecendo, reunindo, visitando, colaborando com a PJ, 

IAM, e nas celebrações. Que Deus os ajude, nesta 

caminhada, e que São Francisco Xavier e São Guido 

Maria Conforte, os ilumine em suas vocações.             

 

 

  

 BANCO BRADESCO 

Agência 999 – 7 

Conta Corrente: 2501 - 1 

 Visita, Encontros e Reuniões com Lideranças. 

   
  Já dando início a missão, a convite de Padre José, visitamos 

3 comunidades do interior, que ficam em setores distantes 

da cidade. Comunidade Santo Antônio na linha 7; 

Comunidade Bom Jesus da Lapa - Vila Tancredo e 

Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro - Vila 

Maguari. Todas comunidades da Zona Rural, com estradas 

bem ruins, que dificultam e prolongam a viagem, mas com 

pessoas muito alegres e acolhedoras. Na paróquia, 

participamos de encontros, reuniões, formações, com 

lideranças de pastorais e comunitárias. Estamos dando 

encaminhamentos as visitas as famílias, no bairro do 

Planalto, onde a igreja tem um projeto, de construção de 

uma comunidade de nome Nossa Senhora Aparecida, para 

este ano. Visitamos casa a casa, para conhecermos as 

pessoas e suas necessidades e assim vendo de que forma 

podemos ajudar 

Oração a Nossa Senhora do Amor pelo fim da 

pandemia. 

Ó Maria, Tu sempre brilhas em nosso caminho, 
como sinal de Salvação e Esperança.  
 
Nós, nos entregamos a Ti, Saúde dos Enfermos, 
que na Cruz foste associada à dor de Jesus, 
mantendo firme a Tua fé.  
Tu, Salvação do povo romano, sabes do que 
precisamos e temos a certeza de que garantirás, 
como em Caná da Galileia, que a alegria e a 
celebração possam retornar após este momento 
de provação.  
 
Ajuda-nos, Mãe do Divino Amor, a nos 
conformarmos com a vontade do Pai e a fazer o 
que Jesus nos disser. Ele que tomou sobre si 
nossos sofrimentos e tomou sobre si nossas dores 
para nos levar, através da Cruz, à alegria da 
Ressurreição.  Amém! 
 
                                                            Papa Francisco. 
 


