


No princípio era o Verbo Divino...



O Verbo era a Luz verdadeira, que, 
ao vir ao mundo, todo o homem ilumina



O missionário não é a luz, mas 
aquele que revela a luz: Cristo

S. Arnaldo Janssen nasceu a 05-11-1837



Como uma criança, 
deixa-te conduzir 
pela mão de Deus.

Funda, em Steyl (Holanda), as Congregações Missionárias:
08-09-1875: Verbo Divino
08-12-1889: Servas do Espírito Santo
08-12-1896: Servas do Espírito e da Adoração Perpétua



Sim amarei o 
Senhor com a 
simplicidade e 
a humildade de 

uma criança



O Verbo Divino 
escolheu ser um 

peregrino 
connosco para nos 
conduzir à glória 
e nos fazer seus 
irmãos e irmãs



Se confiamos no 
Senhor e fazemos a 
nossa parte, Ele não 

nos abandonará
S. Arnaldo Janssen morre a 15 de Janeiro de 1909



Preciosa é a vida dada à Missão!



Seríamos loucos se nos preocupássemos 
somente  em passar bem nesta terra!

S. José Freinademetz:
15-04-1852: nasce em Oies – Tirol (Norte de Itália)
25-07-1875: ordenação sacerdotal em Bressanone



Há duas graças pelas 
quais eu nunca 

poderei agradecer o 
suficientemente a 

Deus: a minha 
vocação sacerdotal e 
o meu chamamento 

ao serviço 
missionário

27-08-1878 entra na Sociedade do Verbo Divino



Eu sou mais um 
Chinês do que 
um Tirolês e 

quero ser Chinês 
até no céu

02.03.1879: envio missionário para a China



O amor é a 
única 

linguagem que 
todos os 
homens 

compreendem



É bom para o caminhante deter-se uns 
momentos aos pés da cruz, tomar alento 
e deitar um olhar silencioso ao Senhor 

pendente na cruz



O pouco que nós 
fazemos não é

nada em 
comparação com 

o que o bom 
Deus fez por nós



Nada há de melhor 
e mais precioso

do que sofrer com 
paciência

e carregar a Cruz
numa entrega total 
à vontade de Deus



Viemos para servir!

S. José Freinademetz 
morre a 28 de Janeiro 
de 1908 na China



Ano jubilar centenário

29 de Janeiro de 2008
15 de Janeiro de 2009



Um ano a aprender com 

a dar a vida à Missão

S. Arnaldo Janssen
e 

S. José Freinademetz
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