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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."

Outubro 2011

Cântico inicial: Eu não sou nada

Mas livrai-nos do mal

C: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo

Sobretudo do esquecimento ou da ignorância do vosso apelo missionário de

R: Ámen

amar e servir todas as pessoas.

Introdução:
Ser missionário é sair de si ao encontro do outro,
Sem diluir os traços da própria personalidade;

Cântico: Onde Deus te levar

Ser missionário é cortar raízes e pôr-se a caminho,
Sem desvincular-se do solo que as produziu;
Ser missionário é trocar a casa pela estrada,
Sem romper com os laços familiares mais genuínos;

Aceita o desafio….
FAZ MISSÃO!

Ser missionário é reconhecer os valores de outras culturas,
Sem perder as expressões mais significativas da própria;
Ser missionário é simultaneamente partir e ficar,
Desde que saída e permanência não sejam dimensões opostas;
Ser missionário é colocar a serviço o dom da vocação,
Sem esquecer de cultivá-lo no silêncio, na meditação e na prece;
Ser missionário é buscar outros povos, outra pátria,
Levando consigo as riquezas extraídas da terra natal;
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Santificado seja o vosso nome
Sobretudo na pessoa dos mais pobres e dos mais abandonados.

Ser missionário é converter cada ponto de chegada em novo ponto de
partida,
Tendo como horizonte absoluto e definitivo o Reino de Deus;

Ser missionário é abrir-se à irrupção de Deus na história,

Venha a nós o vosso reino

O que significa lidar com o imprevisto e o desconhecido;

E aos irmãos dos cinco continentes, especialmente os que Vos não conheSer missionário é tornar-se errante de todos os caminhos,

cem.

Neles erguendo tendas de acolhida e aconchego;
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

Ser missionário é aventurar-se pelo deserto árido,
Na esperança de encontrar oásis e poços de encontro;

verdade.
Ser missionário é desfazer-se dos sapatos da segurança,
E calçar as sandálias do itinerante de pouso provisório;
O pão nosso de cada dia nos dai hoje
Às vitimas da fome e do ódio, da violência e da injustiça, do analfabetismo e

Ser missionário é buscar a si mesmo no Outro,

do abandono, da droga e do álcool, do desespero e da falta de sentido para

Descobrindo-O no mais íntimo da própria alma,

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

E TU ESTÁS DISPOSTO A FAZER MISSÃO? ACEITAS O DESAFIO DE TORNAR-TE MISSIONÁRIO?

nos tem ofendido

REZAS E AGRADECES POR TODAS AS VOCAÇÕES MISSIONÁRIAS QUE

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

TE RODEIAM?
E TU?
ACEITAS O DESAFIO?

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

Preces:

“Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, baptizando-os em nome
do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até à

- Tu que nos ensinaste a ser missionário, ajuda a Igreja peregrina a ser, com
a força do Espírito de Deus, um sinal de esperança e fé.

consumação do século.”(Mt 28,18-20)
- Ajuda todos os missionários(as) e baptizados a encontrarem em Jesus a
Para ser missionário deve-se ter coragem de dividir o tempo com os outros.

revelação do amor do Pai.

onde quer que seja, levando a paz e pregando o amor de Deus nas mais
- Faz com que o Espírito Santo ilumine as pessoas que se dedicam às mis-

diferentes culturas.

sões para que sejam entusiasmadas e entusiasmem os fiéis por Cristo e
O missionário é aquele que está disposto a ir onde há necessidade de

pelo seu Reino.

alguém que ofereça seus dons e sua vida ao serviço dos mais necessitados.
O espírito missionário está presente nas diversas pessoas que actuam nas
nossas paróquias até nas mais pequenas coisas. Deve estar presente na

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

nossa escola, no nosso emprego, na nossa cidade e nas pessoas que conviPreces Espontâneas

vem connosco em sociedade.
O missionário é aquele que arruma a sua mala e vai levar Jesus Cristo, o

Ave Maria

salvador da humanidade, deixando os seus próprios interesses, a sua comodidade e segurança, acreditando na vitória daquele que afirmou: "Eu sou o
caminho, a verdade e a vida".

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

Cântico: Amar e a própria vida dar
Que estais nos céus
Na nossa família e no nosso país e em todo o mundo.
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