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ORAÇÃO PARA O DIA DAS MISSÕES

"Cada coração com Cristo é um missionário e cada
coração sem Cristo é um campo missionário."
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Sobretudo do esquecimento ou da ignorância do vosso apelo missionário de

Cântico inicial:Onde Deus te levar

amar e servir todas as pessoas.
Oração Final:
Senhor, abre os meus lábios,

Introdução:

E a minha boca anunciará o Teu louvor.
O missionário é aquele que está disposto a ir onde há necessidade de
alguém que ofereça seus dons e sua vida ao serviço dos mais necessi-

Senhor, abre os meus olhos,

tados.

E verei a Tua obra e as necessidades das pessoas.

O espírito missionário está presente nas diversas pessoas que atuam
nas nossas paróquias até nas mais pequenas coisas. Deve estar pre-

Senhor, abre os meus ouvidos,

sente na nossa escola, no nosso emprego, na nossa cidade e nas pes-

E escutarei a Tua palavra e o clamor dos pobres.

soas que convivem connosco em sociedade.
Senhor, abre o meu nariz,
O missionário é aquele que arruma a sua mala e vai levar Jesus Cristo,

E distinguirei o que está vivo do que está morto.

o salvador da humanidade, deixando os seus próprios interesses, a sua
comodidade e segurança, acreditando na vitória daquele que afirmou:

Senhor, abre o meu entendimento,

"Eu sou o caminho, a verdade e a vida".

E Te escutarei e compreenderei a Tua palavra.

A missão permite-nos criar novos laços, novas relações, uma nova

Senhor, abre o meu coração,

forma de olhar a vida, uma nova forma de ser igreja.

E te darei espaço para Te procurar e encontrar em todas as coisas.

Ser missionário é fazer uma decisão radical de entrega total ao reino
Senhor, abre as minhas mãos,

de Deus em prol da promoção humana.

E Te receberei e entregarei à humanidade com alegria.
Leitura:
E,

indo,

pregai,

dizendo:

"É

chegado

o

Reino

dos

Céus.

Cântico: Ide e proclamai

Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os
demônios.

Dai

de

graça

o

que

de

graça

recebestes.

Aceita o desafio….
FAZ MISSÃO!
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Não queirais levar ouro nem prata, nem dinheiro nas vossas cinturas;
Santificado seja o vosso nome

nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem calçado, nem bordão, por-

Sobretudo na pessoa dos mais pobres e dos mais abandonados.

que digno é o operário do seu alimento."
(Mateus 10,7-10)

Venha a nós o vosso reino
E aos irmãos dos cinco continentes, especialmente os que Vos não conhecem.

Reflexão:
Ser missionário é isto mesmo amar a Deus e reconhece-lo no rosto do irmão.
É dar mais de si…. É viver com o outro e para o outro, seja na sua casa

Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu
Para que todos vivam na justiça, na paz e no amor e sigam pelo caminho da
verdade.

ou noutro terra ou continente!
Para ser missionário deve-se ter coragem de dividir o tempo com os outros.
onde quer que seja, levando a paz e pregando o amor de Deus nas mais diferentes culturas. É ser simples e humilde de bens materiais, mas nunca de amor
no coração.

O pão nosso de cada dia nos dai hoje
Às vitimas da fome e do ódio, da violência e da injustiça, do analfabetismo e
do abandono, da droga e do álcool, do desespero e da falta de sentido para

O missionário é aquele que arruma a sua mala e vai levar Jesus Cristo, o salvador da humanidade, deixando os seus próprios interesses, a sua comodidade e
segurança.

a vida.
Para refletir:
Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem

E TU ESTÁS DISPOSTO A FAZER MISSÃO? ACEITAS O DESAFIO DE TOR-

nos tem ofendido

NAR-TE MISSIONÁRIO?

Mesmo a quem nos fez mal, nos odeia e nos persegue.

REZAS E AGRADECES POR TODAS AS VOCAÇÕES MISSIONÁRIAS QUE
TE RODEIAM? CONTRIBUIS PARA O SUCESSO DAS MISSÕES EM TODO
O MUNDO?

E não nos deixes cair em tentação
De cruzar os braços diante dos problemas por egoísmo, medo ou cansaço.

E TU?
ACEITAS O DESAFIO DE AMAR AOS OUTROS MAIS QUE A TI MESMO?

Mas livrai-nos do mal
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Preces:

Hino do voluntariado missionário
Ao sairmos e partirmos p’ra missão

- Tu que nos ensinaste a ser missionário, ajuda a Igreja peregrina a ser, com

Cada terra, cada casa é um lar
Cada rosto que surge no caminho um irmão

a força do Espírito de Deus, um sinal de esperança e fé.

Que somos convidados a amar
- Ajuda todos os missionários(as) e baptizados a encontrarem em Jesus a

“Vem comigo deixa tudo”, diz Jesus

revelação do amor do Pai.

Nós dizemos nosso sim com alegria
O espírito santo nos inspira e conduz

- Faz com que o Espírito Santo ilumine as pessoas que se dedicam às mis-

Nossa força brota da Eucaristia.

sões para que sejam entusiasmadas e entusiasmem os fiéis por Cristo e
Cada vida é um tesouro, cada terra um paraíso

pelo seu Reino.

O dia é uma batalha que vencemos num sorriso
Nós queremos ver o bem acontecer
Entregamos a vida para o amor crescer.

- Maria abençoa e protege os missionários, onde quer que se encontrem,
para que sua ação seja um louvor a Deus.
Preces Espontâneas

Na entrega e doação de cada dia
Experimentamos que a promessa é cumprida

Ave Maria

Cem vezes mais mães, irmãos e pais
O senhor nos concebe nesta vida

Pai Nosso:

Na comunhão fraterna e na oração
Cresce em nós um desejo profundo
De no dia-a-dia cumprimos esta missão
Ser o sal da terra e a luz do mundo.
Cada vida é um tesouro, cada terra um paraíso
O dia é uma batalha que vencemos num sorriso
Nós queremos ver o bem acontecer

Pai Nosso
Pai dos biliões de pessoas que povoam a terra inteira;

Que estais nos céus
Na nossa família e no nosso país e em todo o mundo.

Entregamos a vida para o amor crescer.
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