Semana de Oração
“Conhecer a Jesus é o melhor presente que qualquer pessoa pode receber;
tê-lo encontrado foi o melhor que ocorreu em nossas vidas,
e fazê-lo conhecido com nossa palavra e obras
é nossa alegria” (DAp 29)

Crianças e adolescentes fazendo
Discípulos Missionários para o mundo
Dá-nos a impressão que foi ontem que nasceu a Obra da Infância e Adolescência Missionária e já estamos celebrando 175 anos desde o seu início em 1843.
Ela já é uma realidade entre nós, graças à ação do Espírito Santo e o entusiasmo
de todas as pessoas que acreditam no protagonismo das Crianças e Adolescentes.
Para que esta data fique bem marcada não só nas crianças e adolescentes, mas
também nos adultos o ardor missionário é que propomos uma semana de oração.
Desde o início Dom Carlos de Forbin Janson pediu às crianças o primeiro
compromisso de “Uma Ave-Maria por dia.” Junto com a oração também esta
ligado o sacrifício com uma moedinha para as crianças e adolescentes mais necessitados no mundo.
A semana de oração pode ser realizada em vários lugares por crianças, adolescentes e também adultos. Local bem significativo e, é o que propomos rezar
em família, envolvendo a todos as pessoas que moram na casa, nos tornando
decididamente Discípulos e Missionário de Jesus Cristo.
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Semana de Oração Missionária
Segunda-feira
Canto
Sinal da Cruz: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém
Evangelho de Lucas 6,12-16. (Jesus chamou os doze Apóstolos). (Pode ser lida
duas vezes. Dar um tempo de silencio para interiorização e depois partilhar o que
mais chamou atenção).
Oração
Senhor Jesus, estou apenas começando a viver
e Tu já me chamas para uma missão.
Tu bem sabes, Senhor, que nada tenho,
a não ser o desejo de te servir.
Dá-me a Tua sabedoria, Teu amor, Tua paz,
e um coração grande para amar o mundo inteiro.
Senhor, sei que nada posso fazer,
mas, contigo farei maravilhas.
Senhor, milhões de crianças não Te conhecem
e, portanto, não são felizes.
Ofereço-te a minha vida inteira
e ponho-me nas tuas mãos:
enche-me de coragem, sinceridade
e responsabilidade para com os meus irmãos.
Senhor, sei que me escutas
e que me acompanhas sempre.
Só desejo que o teu Nome seja conhecido
em todo o universo
e o teu Reino de amor se difunda cada vez mais.
Amém.
Rezar: Pai Nosso, Ave Maria e Glória ao Pai...
Compromisso
Hoje rezo por todos os batizados, para que vivam a sua fé com alegria e gratidão.
Concluir: Que o Deus da vida, da misericórdia e do amor, nos abençoe Ele que é
Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Canto
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Terça-feira
Canto
Sinal da Cruz: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém
Evangelho de Mateus 19,13-15. (Deixai vir a mim as crianças). (Pode ser lida duas
vezes. Dar um tempo de silencio para interiorização e depois partilhar o que mais
chamou atenção).
Oração
Senhor Jesus, estou apenas começando a viver
e Tu já me chamas para uma missão.
Tu bem sabes, Senhor, que nada tenho,
a não ser o desejo de te servir.
Dá-me a Tua sabedoria, Teu amor, Tua paz,
e um coração grande para amar o mundo inteiro.
Senhor, sei que nada posso fazer,
mas, contigo farei maravilhas.
Senhor, milhões de crianças não Te conhecem
e, portanto, não são felizes.
Ofereço-te a minha vida inteira
e ponho-me nas tuas mãos:
enche-me de coragem, sinceridade
e responsabilidade para com os meus irmãos.
Senhor, sei que me escutas
e que me acompanhas sempre.
Só desejo que o teu Nome seja conhecido
em todo o universo
e o teu Reino de amor se difunda cada vez mais.
Amém.
Rezar: Pai Nosso, Ave Maria e Glória ao Pai...
Compromisso
Hoje rezo um mistério do terço para todas as crianças e adolescentes do mundo.
Concluir: Que o Deus da vida, da misericórdia e do amor, nos abençoe Ele que é
Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Canto
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Quarta-feira
Canto
Sinal da Cruz: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém
Evangelho de Mateus 5,13-16. (Sal da terra e luz do mundo). (Pode ser lida duas
vezes. Dar um tempo de silencio para interiorização e depois partilhar o que mais
chamou atenção).
Oração
Senhor Jesus, estou apenas começando a viver
e Tu já me chamas para uma missão.
Tu bem sabes, Senhor, que nada tenho,
a não ser o desejo de te servir.
Dá-me a Tua sabedoria, Teu amor, Tua paz,
e um coração grande para amar o mundo inteiro.
Senhor, sei que nada posso fazer,
mas, contigo farei maravilhas.
Senhor, milhões de crianças não Te conhecem
e, portanto, não são felizes.
Ofereço-te a minha vida inteira
e ponho-me nas tuas mãos:
enche-me de coragem, sinceridade
e responsabilidade para com os meus irmãos.
Senhor, sei que me escutas
e que me acompanhas sempre.
Só desejo que o teu Nome seja conhecido
em todo o universo
e o teu Reino de amor se difunda cada vez mais.
Amém.
Rezar: Pai Nosso, Ave Maria e Glória ao Pai...
Compromisso
Hoje dedico o meu tempo a qualquer pessoa que está sozinha, doente ou idosa.
Concluir: Que o Deus da vida, da misericórdia e do amor, nos abençoe Ele que é
Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Canto
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Quinta-feira
Canto
Sinal da Cruz: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém
Evangelho de Mateus 18,1-6. (Jesus colocou uma criança no meio deles). (Pode
ser lida duas vezes. Dar um tempo de silencio para interiorização e depois partilhar o que mais chamou atenção).
Oração
Senhor Jesus, estou apenas começando a viver
e Tu já me chamas para uma missão.
Tu bem sabes, Senhor, que nada tenho,
a não ser o desejo de te servir.
Dá-me a Tua sabedoria, Teu amor, Tua paz,
e um coração grande para amar o mundo inteiro.
Senhor, sei que nada posso fazer,
mas, contigo farei maravilhas.
Senhor, milhões de crianças não Te conhecem
e, portanto, não são felizes.
Ofereço-te a minha vida inteira
e ponho-me nas tuas mãos:
enche-me de coragem, sinceridade
e responsabilidade para com os meus irmãos.
Senhor, sei que me escutas
e que me acompanhas sempre.
Só desejo que o teu Nome seja conhecido
em todo o universo
e o teu Reino de amor se difunda cada vez mais.
Amém.
Rezar: Pai Nosso, Ave Maria e Glória ao Pai...
Compromisso
Como Teresa de Jesus, hoje farei tudo com grande amor, para salvar o mundo.
Concluir: Que o Deus da vida, da misericórdia e do amor, nos abençoe Ele que é
Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Canto
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Sexta-feira
Canto
Sinal da Cruz: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém
Evangelho de João 10,14-16 (Eu sou o Bom Pastor). (Pode ser lida duas vezes. Dar
um tempo de silencio para interiorização e depois partilhar o que mais chamou
atenção).
Oração
Senhor Jesus, estou apenas começando a viver
e Tu já me chamas para uma missão.
Tu bem sabes, Senhor, que nada tenho,
a não ser o desejo de te servir.
Dá-me a Tua sabedoria, Teu amor, Tua paz,
e um coração grande para amar o mundo inteiro.
Senhor, sei que nada posso fazer,
mas, contigo farei maravilhas.
Senhor, milhões de crianças não Te conhecem
e, portanto, não são felizes.
Ofereço-te a minha vida inteira
e ponho-me nas tuas mãos:
enche-me de coragem, sinceridade
e responsabilidade para com os meus irmãos.
Senhor, sei que me escutas
e que me acompanhas sempre.
Só desejo que o teu Nome seja conhecido
em todo o universo
e o teu Reino de amor se difunda cada vez mais.
Amém.
Rezar: Pai Nosso, Ave Maria e Glória ao Pai...
Compromisso
Hoje aceito, com alegria, os pequenos sofrimentos que a vida me apresentar.
Concluir: Que o Deus da vida, da misericórdia e do amor, nos abençoe Ele que é
Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Canto
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Sábado
Canto
Sinal da Cruz: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém
Evangelho de João 15,1-6 (Eu sou a verdadeira videira). (Pode ser lida duas vezes. Dar um tempo de silencio para interiorização e depois partilhar o que mais
chamou atenção).
Oração
Senhor Jesus, estou apenas começando a viver
e Tu já me chamas para uma missão.
Tu bem sabes, Senhor, que nada tenho,
a não ser o desejo de te servir.
Dá-me a Tua sabedoria, Teu amor, Tua paz,
e um coração grande para amar o mundo inteiro.
Senhor, sei que nada posso fazer,
mas, contigo farei maravilhas.
Senhor, milhões de crianças não Te conhecem
e, portanto, não são felizes.
Ofereço-te a minha vida inteira
e ponho-me nas tuas mãos:
enche-me de coragem, sinceridade
e responsabilidade para com os meus irmãos.
Senhor, sei que me escutas
e que me acompanhas sempre.
Só desejo que o teu Nome seja conhecido
em todo o universo
e o teu Reino de amor se difunda cada vez mais.
Amém.
Rezar: Pai Nosso, Ave Maria e Glória ao Pai...
Compromisso
Hoje rezo um mistério do terço, entregando a Maria todos os governantes do mundo.
Concluir: Que o Deus da vida, da misericórdia e do amor, nos abençoe Ele que é
Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Canto
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Domingo
Canto
Sinal da Cruz: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém
Evangelho de Mateus 28,16-20. (O mandato Missionário). (Pode ser lida duas
vezes. Dar um tempo de silencio para interiorização e depois partilhar o que mais
chamou atenção).
Oração
Senhor Jesus, estou apenas começando a viver
e Tu já me chamas para uma missão.
Tu bem sabes, Senhor, que nada tenho,
a não ser o desejo de te servir.
Dá-me a Tua sabedoria, Teu amor, Tua paz,
e um coração grande para amar o mundo inteiro.
Senhor, sei que nada posso fazer,
mas, contigo farei maravilhas.
Senhor, milhões de crianças não Te conhecem
e, portanto, não são felizes.
Ofereço-te a minha vida inteira
e ponho-me nas tuas mãos:
enche-me de coragem, sinceridade
e responsabilidade para com os meus irmãos.
Senhor, sei que me escutas
e que me acompanhas sempre.
Só desejo que o teu Nome seja conhecido
em todo o universo
e o teu Reino de amor se difunda cada vez mais.
Amém.
Rezar: Pai Nosso, Ave Maria e Glória ao Pai...
Compromisso
Esse compromisso será feito pelo grupo. Visitar uma pessoa idosa ou doente.
Concluir: Que o Deus da vida, da misericórdia e do amor, nos abençoe Ele que é
Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Canto
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Cantos Missionários
HINO DA INFÂNCIA MISSIONÁRIA
Vida abundante ao mundo ofereço
Quero acender a chama do amor
Sou missionário e mesmo pequeno
Sirvo alegre ao Reino de Deus.
1. Mãe de Jesus e das crianças
que mais precisam do nosso amor
acolhe a todos sob o teu manto,
guia-nos sempre para o Senhor.
2. Seguindo os passos dos padroeiros,
vamos a vida inteira doar
como Francisco e Teresinha,
nossa missão é Cristo anunciar.
3. Com alegria construiremos,
Senhor Jesus teu Reino de amor!
A Boa Nova anunciaremos
Como nossa vida, em teu nome, Senhor!
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ARDOR MISSIONÁRIO

Senhor, toma minha vida nova
Antes que a espera desgaste anos em mim
Estou disposto ao que queiras
Não importa o que seja me chamas a servir...
Leva-me onde as crianças necessitem tuas palavras
Necessitem... sentido de viver!
Onde falte a esperança, onde tudo seja triste
Simplesmente.... por não saber de ti!
Te dou, meu coração sincero
Para gritar sem medo: formoso é teu amor!
Senhor, tenho ardor missionário
Conduza-me à terra que tenha sede de ti...
Leva-me onde as crianças necessitem tuas palavras
Necessitem... sentido de viver!
Onde falte a esperança, onde tudo seja triste
Simplesmente.... por não saber de ti!
E assim, em marcha irei cantando,
Por povos pregando tua grandeza senhor!
Terei... meus braços sem cansaço
Tua história em meus lábios e a força da oração...
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O TERÇO MISSIONÁRIO

No santo terço louvamos Pai, Filho e Espírito Santo.
A Virgem mãe dos crentes das Américas, África, Europa.
Mãe da Ásia, Oceania, de todos os continentes (bis).
1- O primeiro Mistério pela nossa mãe África
Terra verde por suas florestas.
Continente da esperança, do crescimento da fé Fruto da Temperança.
2- As nossas Américas, habitação primeira
não só do mártires, também dos peles-vemelhas.
Neste segundo Mistério, com suas contas vermelhas.
3- A Europa de raça branca no terceiro Mistério vamos todos rezar.
Pelo Papa, Missionário da Paz,
em seu ministério quer o mundo todo congregar.
4- No quarto Mistério rezemos, do nascente ao sol poente, pelas mil ilhas roguemos.
Da Oceania, mares e céu anil
A missão se estende a todos, não só às terra do Brasil.
5- Nesta terra Amarela, de povos orientais.
Pelas Ásia de grandes culturas, de crenças originais.
O quinto Mistério rezemos no mesmo fervor dos demais.
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