
Volontari in Missione… 

…então, envia-me Senhor! 

É com muita alegria que recebemos mais uma vez 

duas voluntárias missionárias para somar e fazer a 

diferença na missão BRASIL-NORDESTE, 

especificamente em SÃO LUIS-MARANHÃO no 

POSTO MEDICO FREI DANIEL DE 

SAMARATE. 

A cada ano é uma expectativa e ansiedade na espera 

de quem virá. Sempre com muita simpatia, alegria e 

disponibilidade nossas missionárias chegam para fazer 

parte da nossa vida, vivendo uma linda e inesquecível 

missão. 

Para quem chega, encontra o desafio do novo e do diferente, para 

quem acolhe encontra a beleza do amar sem medida, pois ambas as partes 

são movidas pelo amor. O amor de Deus que ilumina, impulsiona, protege, 

guia, conduz a um caminho rumo ao encontro de si mesma e do outro. Um 

encontro que muitas vezes não queremos ter por causa da realidade e 

cultura, mas um encontro que traz riqueza, beleza e ternura do ser pessoas 

frágeis nas mãos de Deus. 

Receber Milena e Marisa foi um prazer. São pessoas, simples e 

vividas, transmitiram a cada uma de nós irmãs, crianças, adultos e idosos um 

rosto de ternura, paz, alegria, maturidade, simplicidade, disponibilidade e 

mais ainda foram uma joia rara, preciosa aos olhos de Deus e aos nossos 

olhos. 

Em missão no POSTO MÉDICO FREI DANIEL DE 

SAMARATE, consultando, atendendo e medicando, Milena e Marisa viram 

e sentiram a realidade do Brasil de forma diferente daquela que vivem, onde 

cada país tem seus problemas: com condições de saúde precária, famílias 

desestruturadas e enfermas sem condições financeiras, em moradias 

debilitadas e pobres. Mas também suas riquezas, com esperança de vida 

melhor, com sorriso no rosto e atitude acolhedora, transmitindo o amor, a 

alegria e esperança de viver uma vida feliz.  



Foram poucos dias, mas dias inesquecíveis. Buscamos mostrar um 

pouco de tudo, realidade cultural e social, o jeito de ser brasileiro, que é a 

alegria, acolhida, sintonia, amizade, disponibilidade e interação de um povo 

que alegremente sabe acolher. 

Agradecemos mais uma vez ao Centro Missionário de enviar-nos 

para a nossa casa e missão, voluntários missionários que se disponibilizam 

através do amor e do serviço conhecer a realidade e a trabalhar em prol 

daqueles que mais necessitam.  

                                          Obrigado Frei Agostinho. 

Com carinho, Irmã Walquiria, Ir. Marly e Ir. Lúcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


