
Campanha Missionária 2016

27º Domingo do Tempo Comum - 02/10/2016

Motivação inicial
Cuidar da Casa Comum é nossa missão. “Deus viu que tudo era muito 
bom” (Gn 1, 31). Eis o tema e o lema da Campanha Missionária reali-
zada no mês de outubro. Uma vez mais, somos convidados a assumir 
nossa responsabilidade com a obra da criação. O Evangelho de hoje 
inicia com um pedido dos discípulos a Jesus: “Aumenta a nossa fé!” As 
pessoas que cultivam uma espiritualidade integral, testemunhando a 
fé na prática do amor, tornam-se verdadeiros discípulos de Cristo. Ce-
lebremos com fé e renovemos nosso compromisso com a missão de 
cuidar da vida em todas as suas manifestações.

Dia Mundial das Missões - Coleta Nacional - 22 e 23 de outubro 



Campanha Missionária 2016

Oração dos fiéis
Ao criar o universo, “Deus viu que tudo era muito tudo bom!” O Criador nos con-
fiou a missão de cuidar da vida. Apresentemos nossas preces, dizendo com fé: 
Senhor, ajudai-nos a cuidar da vida.

1. Guiai ó Deus, a vossa Igreja peregrina e missionária. Iluminai o nosso Papa 
Francisco, os bispos, padres, diáconos e religiosos para que sejam fiéis à mis-
são, rezemos.

2. Olhai com bondade para as vítimas da degradação sócio ambiental, os 
que sofrem violências, abusos e exploração, e inspirai gestos de caridade e 
solidariedade, rezemos.

3. Deus de misericórdia, convertei-nos para viver uma ecologia integral com ati-
tudes que quebrem a lógica da exploração, da violência e do lucro, rezemos.

4. Protegei os missionários e missionárias espalhados pelo mundo e mani-
festai em nós a bondade e a generosidade neste Mês das Missões, sendo 
favoráveis às obras de evangelização, rezemos.

Dia Mundial das Missões - Coleta Nacional - 22 e 23 de outubro 



Campanha Missionária 2016

28º Domingo do Tempo Comum - 09/10/2016

Motivação inicial
Neste segundo domingo do Mês das Missões voltemos nosso cora-
ção a Deus criador. Em Jesus salvador, Ele nos visita, nos salva e nos 
dá vida nova a exemplo do que fez com os dez leprosos do Evangelho. 
Jesus nos mostra a importância de agradecer por tudo quanto rece-
bemos da bondade de Deus. Quem mais recebe, mais deve partilhar 
e ajudar os outros. A Eucaristia é sempre celebrada sobre o altar do 
mundo, une o céu e a terra, abraça toda a criação. Celebremos nossa 
missão de cuidar da Casa Comum.

Dia Mundial das Missões - Coleta Nacional - 22 e 23 de outubro 



Campanha Missionária 2016

Oração dos fiéis
O Senhor atende nossas súplicas, cura nossas feridas e nos concede a salvação. 
Ao manifestar nossa gratidão pelas maravilhas do amor de Deus apresentemos 
nossas preces, dizendo: 
Senhor, ensinai-nos a amar a vida.

1. Protegei com o vosso Espírito o papa Francisco em seus esforços de unir reli-
giões e povos, e inspirai-nos atitudes de tolerância, diálogo e paz, rezemos.

2. Abençoai as crianças do Brasil e do mundo que, com sua inocência e peque-
nez, ensinam-nos a partilhar e a sermos sensíveis às necessidades dos outros, 
rezemos.

3. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, olhai com 
misericórdia o povo brasileiro, em especial os pobres e sofredores, rezemos.

4. Neste Mês das Missões, tornai-nos generosos e solidários com os missioná-
rios e missionárias que testemunham a alegria do Evangelho em todo o mun-
do, rezemos.

Dia Mundial das Missões - Coleta Nacional - 22 e 23 de outubro 
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29º Domingo do Tempo Comum - 16/10/2016

Motivação inicial
Cuidar da Casa Comum é nossa missão. “Que tipo de mundo queremos 
deixar a quem vai suceder-nos, às crianças que estão crescendo?” (LS 
160). Esta é a questão central da Encíclica Laudato si’ do Papa Francis-
co sobre o cuidado do Planeta. No Evangelho de hoje, Jesus conta a 
história da viúva persistente e nos ensina a importância de rezar com 
fé e perseverança. Mesmo diante da degradação ambiental podemos 
contar com o socorro de Deus. Perseverantes na oração e com ações 
concretas, sejamos guardiões da criação inteira. A Eucaristia é fonte 
de luz para todas as nossas preocupações. Celebremos com alegria 
as maravilhas da criação.

Dia Mundial das Missões - Coleta Nacional - 22 e 23 de outubro 



Campanha Missionária 2016
Oração dos fiéis

A vida se enfraquece no isolamento e se fortalece na doação. Comprometidos 
com o cuidado da Casa Comum, apresentamos nossos pedidos em favor de 
toda a humanidade, dizendo com fé: 
Senhor, ajudai-nos viver a solidariedade. 

1. Iluminai Senhor, o Papa, os bispos, padres, consagrados e todas as lideranças, 
para que testemunhem com firmeza a Boa Nova de Jesus em todas as partes do 
mundo, rezemos.

2. Senhor, dai-nos sempre a coragem de denunciar os males que atentam con-
tra a vida do Planeta e a dignidade dos seres humanos, e amparai-nos na busca 
por justiça, rezemos.

3. Protegei e recompensai o testemunho dos discípulos missionários persegui-
dos e ameaçados por causa do Evangelho, na defesa dos povos e do bem co-
mum, rezemos.

4. Preparai Senhor, nosso coração para o Dia Mundial das Missões, a ser cele-
brado no próximo domingo, e ajudai nossa comunidade a ser generosa com as 
missões em todo o mundo, rezemos.

Dia Mundial das Missões - Coleta Nacional - 22 e 23 de outubro 
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30º Domingo do Tempo Comum - 23/10/2016

Motivação inicial
Deus ouve as orações dos que rezam com o coração sincero e humil-
de. Jesus que deu a vida por toda a humanidade, diz: “Quem se eleva 
será humilhado, e quem se humilha será elevado” (Lc 18, 14). Hoje é 
o Dia Mundial das Missões. Lembremos o tema da Campanha Missio-
nária: “Cuidar da Casa Comum é nossa missão”. A nossa Igreja local é 
responsável pela cooperação missionária em todo o mundo. A coleta 
feita neste final de semana é uma forma de colaborar com a missão 
universal. Que a nossa oferta seja sincera e generosa. Celebremos a 
vida de tantos missionários e missionárias que, nas missões mundo 
afora, são exemplos de serviço samaritano e profético.

Dia Mundial das Missões - Coleta Nacional - 22 e 23 de outubro 
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Oração dos fiéis
A missão é de Deus na qual somos convidados a cooperar. Dispostos a contri-
buir, com humildade, apresentemos ao Senhor, as nossas preces, dizendo: 
Fortalecei Senhor, a nossa missão.

1. Deus de bondade, conservai toda a Igreja sempre comprometida com o anún-
cio da Boa Notícia do Evangelho até os confins do mundo, rezemos. 

2. Sustentai os missionários e missionárias que doam suas vidas, longe da fa-
mília e da pátria, para que não lhes faltem fé e coragem no serviço da missão, 
rezemos.

3. Senhor da Messe, despertai em nossas famílias e comunidades vocações mis-
sionárias, dispostas a testemunhar o Evangelho em todos os continentes, reze-
mos.

4. Recompensai, Senhor, as nossas comunidades pela generosidade demostra-
da na Coleta Missionária em favor das missões em todo o mundo, rezemos.

Dia Mundial das Missões - Coleta Nacional - 22 e 23 de outubro 
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31º Domingo do Tempo Comum - 30/10/2016

Motivação inicial
Neste último domingo do Mês das Missões, voltemos nosso olhar para 
a Amazônia. Esta grande região, que abrange nove países, precisa de 
apoio e mais missionários, além de ser, no cuidado da Casa Comum, 
um teste decisivo para toda a Igreja. Hoje é também Dia Nacional da 
Juventude (DNJ). Os jovens representam esperança e novas energias 
na missão. Como Zaqueu, muitos buscam conhecer Jesus. E ele quer 
entrar em nossas casas, tocar nossos corações e ajudar-nos a partilhar 
nossos dons e bens com os mais necessitados. Nesta celebração, re-
zemos pelos jovens e pelas necessidades da Igreja na Amazônia.

Dia Mundial das Missões - Coleta Nacional - 22 e 23 de outubro 
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Oração dos fiéis
Uma Igreja missionária é aquela que partilha a alegria do Evangelho além de 
suas fronteiras. Apresentemos a Deus nossas preces e rezemos em especial pe-
los jovens e pela Igreja na Amazônia, dizendo: 
Fazei-nos crescer Senhor, no espírito de partilha.

1. Mostrai misericórdia Senhor, com a criação que sofre todo o tipo de violência 
e exploração, e tornai-nos solícitos com a missão de cuidar da vida, rezemos.

2. Fortalecei a Igreja na Amazônia com numerosos missionários e missionárias 
comprometidos com a missão profética nas periferias, entre os indígenas, ribei-
rinhos e quilombolas, rezemos.

3. Iluminai os jovens que hoje celebram o Dia Nacional da Juventude para que, 
fortalecidos na fé, façam do cuidado da Casa Comum um compromisso missio-
nário, rezemos.

4. Despertai, entre os jovens, generosas vocações missionárias dispostas a tes-
temunhar o Evangelho na missão entre todos os povos do mundo, rezemos.

Dia Mundial das Missões - Coleta Nacional - 22 e 23 de outubro 


