
Avaliação geral sobre a Visita Pastoral Missionária de Dom Sergio da Rocha ao 

Santuário Arquidiocesano Menino Jesus 

 

No dia 1º de novembro de 2016 foi celebrada no Santuário Arquidiocesano 

Menino Jesus, em Brazlândia, Distrito Federal a Santa Missa de Ação de Graças pela 

Visita Pastoral Missionária ocorrida nos dias 28 a 30 de outubro de 2016, logo após a 

celebração houve uma avaliação com os missionários sobre a Missão, com testemunhos, 

comentários e aplicação de questionário com perguntas de múltipla escolha, colocando 

as principais questões sobre preparação dos missionários, programação da visita 

pastoral missionária, organização, decoração/ornamentação, visão geral e acolhida dos 

missionários nas casas.  

No questionário também foi colocado três perguntas abertas: O que mais 

chamou atenção e o que mais gostou antes e durante a Missão; Quais foram os 

principais problemas/dificuldades encontradas durante a Missão; e o que o missionário 

aprendeu com a Missão e o que ele precisa melhorar na vida dele e na vida da sua 

comunidade. 

Durante os comentários os missionários fizeram as seguintes observações: que 

deveria ter mais vezes esta visita nas casas, pois perceberam que as pessoas precisam 

muito e todas as pessoas que acolhiam os missionários nas casas, ficavam muito 

contentes e que eles não imaginavam que tinham tanta gente precisando ouvir a Palavra 

de Deus. E os próprios missionários enfatizaram que se sentiram verdadeiros 

instrumentos de Deus durante a Missão, em especial na visita as casas. 

Nos questionários com perguntas abertas, a maioria dos missionários relatou que 

o que mais gostou e o que mais lhes chamou atenção foram: a organização da Missão, a 

presença e o carinho do Arcebispo e Bispos auxiliares, a alegria de todos trabalhando, a 

oportunidade de evangelizar de porta em porta, a emoção que as pessoas sentiam 

quando recebiam os missionários nas casas, em especial a surpresa e admiração dos 

católicos ao receberem os missionários.   

Em relação às dificuldades, os missionários mencionaram que a maior 

dificuldade encontrada foram as casas fechadas, alguns por que não estavam e outros 

por que não queriam acolher, inclusive em algumas eram católicos, e perceberam 

também que muitos não abriam por medo.  



Sobre o que aprendeu e o que precisar fazer por si e pela comunidade, os 

missionários citaram que aprenderam a ser mais humilde, a ter mais amor com o 

próximo, agradecer e rezar mais. E pela comunidade precisam participar mais, fazer a 

missão mais vezes por que viram a necessidade das pessoas em ouvir a palavra de Deus, 

inclusive mencionaram que precisam visitar também mais quadras de Brazlândia e 

demais setores, enfim, dedicar-se mais do seu tempo aos trabalhos da Igreja com amor e 

entusiasmo. 

Em suma, os missionários se mostraram muito felizes, agradecidos e 

gratificantes com o trabalho realizado, numa visão geral a maioria marcou como 

excelente e muito bom a Visita Pastoral Missionária.  

Todos ficaram muito felizes com esta iniciativa de Dom Sergio, e também com a 

preparação que receberam da Equipe do COMIDI, Pe. Fausto, Pe. Sidnei, a senhora 

Irene e seu esposo Ari.  

A Visita Pastoral Missionária lembrou a todos para o qual fomos chamados, e 

também a importância da Evangelização na vida de cada um, além de conhecer mais a 

realidade das famílias da nossa cidade de Brazlândia, sendo algo muito gratificante que 

alegra o coração não somente dos que recebem a Palavra de Deus, mas também os que 

levam e com efeito a Igreja mais unida. 
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