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Apresentação 
“Vós sois todos irmãos” (Mt 23,8)
Enviados para testemunhar o Evangelho da paz é o tema do mês missio-

nário, acompanhado do lema “Vós sois todos irmãos” (Mt 23,8), em sintonia 
com a Campanha da Fraternidade de 2018.

O papa Francisco desde o início de seu pontificado tem nos convidado a 
agir sem medo e sem rigidez, com coragem e igualmente “dóceis” ao Espírito, 
para além das estruturas que nos asfixiam. Uma Igreja não burocrática, mas 
uma Igreja em saída, próxima das pessoas. 

Eis a nossa missão como Igreja: marcar presença nas encruzilhadas da 
história, falar uma língua acessível a todos os povos do nosso tempo, dei-
xando-se conduzir pela força do Espírito Santo, o qual é aquele que assopra 
por toda parte, não somente nas paróquias ou entre os católicos, porque 
Deus está em ação em todos os lugares, por entre a nossa e as outras cul-
turas e povos. O nosso esforço está em fazer todo o possível para não nos 
afastarmos do grande projeto de Deus de construir a civilização do amor.

Precisamos ser uma Igreja próxima, sobretudo dos caídos e excluídos ao 
longo do caminho, pois: “Tive fome, e me destes de comer; tive sede, e me 
destes de beber; era forasteiro, e me hospedastes...” Então, perguntarão os 
justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer?... O 
Rei dirá: “sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos, foi a mim que 
o fizestes” (Mt 25,35-40). Tornar-se indiferente com os pobres e caídos ao 
longo do caminho é também ser indiferente com o próprio Deus.

No sermão da montanha Jesus tem uma palavra que anima a todos 
os seus ouvintes de ontem e de hoje: “Felizes vocês, se forem insultados e 
perseguidos, e se disserem todo o tipo de calúnia contra vocês por causa de 
mim, fiquem alegres e contentes, porque será grande para vocês a recom-
pensa no céu. Do mesmo modo perseguiram os profetas que vieram antes 
de vocês” (Mt 5,11-12). 

Hoje são muitos os cristãos perseguidos e mortos por causa do Evange-
lho de Jesus Cristo. 

Eis o apelo do mês missionário: Enviados para testemunhar o Evangelho 
da Paz. A Igreja em saída se fortalece à luz do rosto misericordioso de Deus 
Pai, onde ninguém é desconhecido, ninguém pode ser esquecido. 

A Novena Missionária inclui a Mensagem do papa Francisco para o dia 
Mundial das Missões, acompanhada de um DVD que traz testemunhos de 
missionárias e missionários que gritam o Evangelho com a vida. Sugerimos, 
para ajudar na reflexão da Palavra de Deus, a Leitura Orante da Bíblia.

A Cooperação Missionária dá-se por meio da oração, da doação pessoal e 
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da oferta. Para que o Evangelho e a pessoa de Jesus Cristo sejam conhecidos 
e amados em todo o mundo, somos convidados/as a colaborar de forma 
generosa com nossa oferta nos dias 20 e 21 de outubro nas celebrações em 
todas as comunidades. 

Neste ano em que as Pontifícias Obras Missionárias (POM) completam seus 
40 anos de fundação no Brasil, suplicamos por intercessão de Santa Terezinha 
do Menino Jesus e São Francisco Xavier, padroeiros da missão junto a Deus, 
para que, com a sua graça, as POM possam continuar com o seu objetivo de 
promover o Espírito Missionário no seio do povo de Deus. Nossa missão se 
resume em duas palavras: Universalidade, porque todas as obras são para to-
dos os povos; e Pontifícias, porque são obras do papa para toda a Igreja. 

Que a Trindade Santa ilumine os grupos de reflexão e partilha neste mês 
missionário. 

Direção das Pontifícias Obras Missionárias

Padroeiros da Missão
O papa Pio XI proclamou São Francisco Xavier e Santa Teresinha do Menino Jesus 

como padroeiros universais da missão. Ambos se diferenciam em muitos aspectos. 
São de séculos diferentes: Xavier do século 16, Teresinha do século 20.

Xavier viveu até os 46 anos de idade, tendo percorrido distâncias entre diver-
sos países como missionário, falou e testemunhou o amor de Deus e seu Reino.

Teresinha viveu até os 24 anos e dedicou grande parte de sua vida à oração 
no Carmelo, praticando de modo exemplar a caridade, a simplicidade evangélica e 
a confiança em Deus.
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Orientações para 
coordenadores/as de grupos

A Novena Missionária é um instrumento que tem por objetivo ajudar a 
despertar, em todos os cristãos e cristãs, a missionariedade que receberam 
no dia do seu batismo. Ser batizado é ser missionário. Para que o mês missio-
nário seja de verdade bem vivido, as Pontifícias Obras Missionárias oferecem 
material de divulgação e reflexão às Arqui(dioceses), paróquias e comuni-
dades. Para bem viver a Novena Missionária, seguem algumas orientações: 

Formação
Recomendamos que as Arqui(dioces), paróquias e comunidades reúnam 

os coordenadores de grupos para estudar o tema e lema do Mês Missioná-
rio e juntos escolham um dia para o lançamento da campanha missionária. 
Que não seja só um momento de distribuir o material, mas de orientar como 
se vive um encontro da Novena Missionária.

Ambientação
Quem conduz o encontro deve chegar um pouco antes para preparar o 

local com símbolos correspondentes ao tema do dia (elementos da natureza, 
Bíblia, crucifixo, mapa-múndi ou globo, cartaz do Mês Missionário e outros), 
devendo acolher, em seguida, cada pessoa com alegria, fazendo com que se sin-
tam participantes e importantes no grupo. Pode-se cantar um refrão de acolhida. 

Oração inicial e final
Cada dia da Novena Missionária contém orientações específicas que fa-

cilitam a preparação e a vivência do encontro. São sugestões que podem ser 
enriquecidas com a vida de cada lugar em que se realiza o encontro. 

Palavra de Deus
Em cada dia da novena, há um texto para ser lido, meditado e rezado. Para 

esse momento, oferecemos os passos da Leitura Orante da Bíblia. É importante 
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o coordenador do grupo ser um facilitador para que todos tenham a oportuni-
dade de partilhar o que a Palavra suscitou nos corações de cada um. 

Testemunho
Como de costume, destacamos os testemunhos apresentados em DVD 

que também se encontram descritos neste material, conforme as narrativas 
gravadas. Portanto, a leitura é dispensável para aqueles que tiverem os meios 
necessários para assistir ao DVD. Importa que uma ou outra forma possibi-
lite refletir e dialogar sobre o conteúdo. 

Compromisso
Para cada dia, a novena convida para que o grupo assuma um compro-

misso relacionado ao tema refletido. O encontro termina com o compromis-
so seguido da bênção final e um canto.

Lembrete
Agradecer a presença de todos e, antes da despedida, combinar lugar, 

data, horário, quem coordena e os leitores do próximo dia da novena. Cada 
participante fica responsável por trazer mais uma pessoa para o próximo 
encontro da Novena Missionária. Motivar o grupo e a comunidade para a 
coleta do Dia Mundial das Missões que acontece nos dias 20 e 21 de outu-
bro em todas as paroquias e comunidades das Arqui(dioceses), paróquias e 
comunidades do Brasil.

Encontros Local/Família Data/Hora Responsável
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
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A LEITURA ORANTE 
DA PALAVRA NA PRÁTICA

O monge Guigo II, que no século XII criou o método da Leitura Orante, 
sugere a ideia de uma escada que nos ajude a subir até Deus. Analisamos a 
seguir os quatro degraus que somos convidados a subir.

1º Degrau – LEITURA
O que o texto nos diz?
1. Leia lentamente o texto, ao menos duas vezes.
2. Ainda não é hora de tentar tirar uma mensagem para sua vida. 
Apenas tente compreender o que o texto significaria na época em 
que foi escrito.
3. Tente reconstruir o texto. Quem são as pessoas que aparecem 

no texto e qual é a situação de cada uma? De acordo com o texto, qual é o 
papel de cada uma e quais seriam seus sentimentos? Aparece algum conflito 
no texto? Como é resolvido? Qual é o rosto de Deus no texto?
4. Nesse degrau, pode ajudar um subsídio que faça compreender melhor o con-
texto e o sentido do texto. 

2º Degrau – MEDITAÇÃO
O que Deus quer nos dizer com esse texto?
1. Destaque os versículos mais fortes para você (sem tentar 
interpretá-los, sendo fiel às palavras do texto).
2. Atualize o texto, comparando a situação da época com a si-
tuação atual. Procure perceber o que tudo isso tem a ver com 
a sua, a nossa vida cristã.
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4º Degrau – CONTEMPLAÇÃO
Contemplar é ver a vida com os olhos da fé.
Esse passo está ligado ao anterior; às vezes, não percebemos 
quando termina um e começa o outro. Volte-se para a sua 
realidade (ao seu dia a dia) e veja sua vida com o olhar ilumi-
nado pelo Espírito Santo. Não se trata de pensar “o que fazer”, 
mas como seguir Jesus, a partir desse texto? É a primazia do 
ser sobre o fazer. Este último, será o resultado de um novo ser 
humano: discípulo missionário de Jesus Cristo.

3º Degrau – ORAÇÃO
O que esse texto me faz dizer a Deus?
1. Tudo o que foi lido e meditado é transformado em conversa 
orante com Deus.
2. A oração é o instante no qual somos convidados a falar com Deus 
por meio do louvor, do agradecimento, do pedido, da súplica, do 
oferecimento, do perdão dirigido a ele: “Senhor, eu te peço… Eu te 

louvo e agradeço meu Deus…” Dialogar diretamente com Deus: tenha “um trato 
de amizade com aquele que nos ama” (Santa Teresa). É necessário silêncio...
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Acolhida
Animador (A): Bem-vindo, bem-vinda, meu irmão, minha irmã. Estamos 

em pleno Mês Missionário. É um tempo para cada um de nós reavivarmos 
a missão recebida no batismo, pois todo batizado é missionário. O Espírito 
Santo de Deus nos ilumine e nos acompanhe não só nesta novena missio-
nária, mas em todos os dias de nossas vidas para sermos verdadeiros discí-
pulos missionários de Jesus Cristo. 

Todos: Envia-nos, Senhor, para testemunhar o Evangelho da Paz.  

A: “Vós sois todos irmãos” (Mt 23,8). Deus é nosso Pai e nos deu seu 
Filho amado Jesus Cristo. Nós também somos chamados a sermos irmãos/
as, missionários/as como Ele, o missionário do Pai. Ninguém pode ficar indi-
ferente diante do chamado que o Senhor diariamente nos faz. 

Todos: Envia-nos, Senhor, para testemunhar o Evangelho da Paz.   

A: Confiantes na graça de Deus e abertos a Ele invoquemos a Trindade 
Santa cantando: Em nome do Pai...

Abertura
Vem ó Deus da vida, vem nos ajudar (bis)
Vem, não demores mais, vem nos libertar. (bis)
         
          Bem-vinda seja irmã, bem-vindo seja irmão (bis)
          O mês missionário anima nossa missão. (bis)

Venha tua paz, sobre nós, Senhor! (bis)
Afasta a violência e reine o amor! (bis)

Desça a tua bênção sobre todos nós (bis)
Testemunhar o Evangelho seja a nossa voz. (bis)
Aos cristãos, Senhor, traze a unidade (bis)
Para que o mundo creia em tua verdade. (bis)

Oração Inicial
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Dos recantos todos, vem juntar teu povo (bis)
Teus filhos e filhas, congregar de novo. (bis)

Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito (bis)
Glória à Trindade Santa, Glória ao Deus bendito! (bis)

Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos! (bis)
Missionários abençoados, a Deus a louvação. (bis) 

Momento da luz 
O coordenador do grupo convida, após ter combinado antes, para que 

um dos membros de cada lugar onde se realiza o encontro acenda uma vela. 
Pode ser uma única vela para os nove dias, sendo conduzida de um lar ao 
outro, recordando ser Jesus a Luz do mundo e o Missionário do Pai que nos 
revelou a Boa Nova.

Todos: (Cantar o refrão de um canto. Seguem duas sugestões:)
Deixa a luz do céu entrar / deixa a luz do céu entrar / 
Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. (bis)
Ou
O Senhor vai acendendo luzes, quando vamos precisando delas.  

A: Juntos, unimos nossa voz para rezar:

Oração do Mês Missionário 
Deus Pai, Filho e Espírito Santo,

nós Vos louvamos e bendizemos
pela Vossa comunhão, 

princípio e fonte da missão. 
Ajudai-nos, à luz do Evangelho da paz,

testemunhar com esperança,
um mundo de justiça e diálogo,

de honestidade e verdade,
sem ódio e sem violência.

Ajudai-nos a sermos todos irmãos e irmãs, 
seguindo Jesus Cristo 

rumo ao Reino definitivo.
Amém.
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Todos: Senhor, nós te damos graças por este encontro no qual parti-
lhamos nossos desafios e esperanças, projetos e dificuldades. Ajuda-nos a 
ser missionários e missionárias pelo testemunho de vida e pelo anúncio do 
Evangelho da paz. Com a Tua graça, torna-nos instrumentos de superação da 
violência e ajuda-nos a cultivar a coragem de trabalhar na construção de uma 
sociedade mais justa e fraterna, onde todos sejam irmãos e irmãs. Oferecemos 
nossa vida, orações, sacrifícios e doações em favor das missões, invocando a 
ajuda da Santíssima Mãe de Deus, Estrela da Evangelização. Amém. 

 
A: Vamos rezar juntos: Pai Nosso... Ave Maria... Glória... 

Benção
A: Invoquemos a benção de Deus sobre todos os missionários e missio-

nárias do mundo (convidar os participantes a se voltarem perante os pontos 
cardeais indicados e invocar a benção): 

A: O Senhor Deus da Vida abençoe e guarde todos os missionários e 
missionárias que vivem sua missão ao Leste! (Todos se voltem para o Leste).

Todos: Amém (Cantar)

Animador: O Senhor Deus da Vida abençoe e guarde todos os missionários 
e missionárias que vivem sua missão ao Norte! (Todos se voltem para o Norte).

Todos: Amém (Cantar)

A: O Senhor Deus da Vida abençoe e guarde todos os missionários e 
missionárias que vivem sua missão ao Oeste! (Todos se voltem para o Oeste).

Todos: Amém (Cantar)

A: O Senhor Deus da Vida abençoe e guarde todos os missionários e 
missionárias que vivem sua missão ao Sul! (Todos se voltem para o Sul).

Todos: Amém (Cantar) 

A: Por intercessão dos padroeiros da Missão Santa Terezinha do Menino 
Jesus e São Francisco Xavier, o Deus rico em amor e misericórdia abençoe 
todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém.

Canto final: Vai, Vai Missionário do Senhor (pág. 45)

Oração Final
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(Jo 20,21)

"A paz esteja 
com vocês. 

Assim como o 
Pai me enviou, 

eu também 
envio vocês" 
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1º Dia
Campanha 

Missionária 2018
Oração inicial (Orientações na página 9)

Canto: Missão de todos nós (pág. 41)

Olhando para a vida
Animador (A): O papa Pio XI oficializou, em 14 de abril de 1926, o pe-

núltimo domingo de outubro como o Dia Mundial das Missões. Neste ano, 
a celebração acontece no dia 21 de outubro. Durante todo esse mês, as 
paróquias do mundo inteiro são convidadas a rezar e a ajudar as missões 
além-fronteiras, conforme a generosidade de cada um.

Leitor (L) 1: Enviados para testemunhar o Evangelho da Paz. Este é o tema 
da Campanha Missionária de 2018, com o lema: “Vós sois todos irmãos” (Mt 
23,8). Estamos em sintonia com a Campanha da Fraternidade deste ano.

Todos: Enviados para testemunhar o Evangelho da Paz.

L2: A missão da Igreja nasce da mesma missão de Jesus, o enviado pelo 
Pai ao mundo para comunicar o amor de Deus por nós e instaurar o Reino 
pela pregação da Boa Nova. Jesus é o modelo a ser seguido, como nos 
afirma o papa Francisco: “Jesus é o primeiro e o maior evangelizador. [...] Em 
toda a vida da Igreja, sempre se deve manifestar que a iniciativa pertence a 
Deus, ‘porque Ele nos amou primeiro’ (1 Jo 4,19) e é ‘só Deus que faz crescer’ 
(1Cor 3,7) ” (EG,  12). 

L3: Jesus assume em sua vida a missão que o Pai lhe confia, a começar 
pela sua encarnação e sua vida pública. O gesto supremo de Deus foi o de 
estar no meio de nós por meio de seu Filho Jesus, o qual veio nos ajudar a 
sermos irmãos e irmãs uns dos outros. 

Todos: “Vós sois todos irmãos” (Mt 23,8).
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A: Diante de uma sociedade marcada pela violência e pela dor, Deus nos 
chama a ser instrumento de paz onde nos encontrarmos. Paz que é inquieta-
ção diante de tantos sofredores. Gritar o Evangelho com a vida, assim como 
fez Jesus, para que “todos tenham vida e vida em abundância”. 

L1: Toda a vida de Jesus foi marcada pela coerência entre o falar e o viver. 
As primeiras palavras que Jesus dirige aos seus discípulos após a ressurrei-
ção são: “a paz esteja com vocês”. A paz não se consegue usando a força das 
armas, mas a força que brota de um coração capaz de amar até o extremo, 
de dar a vida pelos irmãos, como fez Jesus na cruz. 

A Palavra de Deus ilumina nossa vida

Canto: Pela Palavra de Deus saberemos por onde andar (pág. 42)

Jo 20,19-23 
(Ler duas vezes. Leitura orante na página 7)

A: O que diz o texto? (Fazer perguntas ao texto para compreendê-lo melhor)
O que Deus quer dizer para nós por meio do texto lido?
O que o texto nos faz dizer a Deus? 
Como a Palavra de Deus nos faz olhar a realidade? 

Compromisso
A: Motivar o grupo a assistir ao DVD e pedir para que todos observem 

qual a relação do testemunho com a Palavra de Deus. Depois, incentivar o 
grupo a expressar o que mais chamou a atenção. Em seguida, perguntar e 
se possível definir: Qual é o compromisso que vamos assumir? (Obs.: Ler o 
testemunho quando não for possível assistir ao DVD).

Canto: Agora é tempo de ser Igreja (pág. 42)

Oração final (Orientações na página 11)
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“Onde há povo, há missão. 
E onde há missão, há mil razões para ser feliz”.

(Dom Luciano Mendes de Almeida) 

Oração inicial (Orientações na página 9)

Canto: Senhor se tu me chamas (pág. 43)

Olhando para a vida
Animador (A): O segundo dia da Novena Missionária nos convida a re-

zar, refletir e agir a partir do tema: Seminaristas assumindo o compromisso 
missionário.  

Leitor (L) 1: O Conselho Missionário de Seminaristas (COMISE) surgiu há 
mais de 30 anos, no seminário Interdiocesano Sagrado Coração de Jesus de 
Teresina (PI), por iniciativa do padre Fábio Bertagnoli, missionário comboniano. 
Nos últimos anos, o COMISE se expandiu pelas Dioceses e Regionais graças à 
realização de formações, congressos e experiências missionária de seminaristas.

L2: O COMISE tem por objetivo proporcionar, aos futuros presbíteros 
e candidatos à Vida Religiosa Consagrada, uma sólida espiritualidade e for-
mação missionária capaz de enfrentar os desafios da missão: na pastoral, na 
nova evangelização e na missão Ad Gentes, além-fronteiras.   

L1: O testemunho do seminarista João Luiz da Silva, da cidade de Piranga 
(MG), Arquidiocese de Mariana, e Coordenador Nacional dos COMISEs, 
mostra-nos como esse jovem seminarista traz em seu coração uma profun-
da paixão por Jesus Cristo e por sua missão. Acompanhe:

L2: “Desde muito novo sentia em meu coração um forte ardor missioná-
rio. Saía em missão em meio à minha comunidade e comunidades vizinhas. 

2º Dia
Seminaristas assumindo 

o compromisso missionário
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Na minha compreensão, o que eu estava fazendo era exatamente o que 
Jesus fazia quando Ele passou pela terra.

L1: No ano de 2010 ingressei no Seminário Arquidiocesano São José, em 
Mariana, e no ano de 2012, conheci o Conselho Missionário de Seminaristas 
(COMISE). Naquele momento me senti feliz, pois descobri que eu poderia 
continuar a ser o que eu era, missionário, mesmo sendo seminarista, e futu-
ramente padre.

L2: Em 2013, fui escolhido para ser o coordenador do COMISE do Re-
gional Leste 2 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Em 
2015, durante o 2º Congresso Missionário Nacional de Seminaristas fui elei-
to como coordenador da Comissão Nacional dos COMISEs. Tive a oportu-
nidade de conhecer a realidade missionária do Brasil, além de fazer várias 
formações missionárias. 

L1: Muitas atividades foram realizadas durante o tempo dedicado à mis-
são. Hoje o COMISE se faz presente nos 18 Regionais da CNBB graças ao 
esforço e dedicação de muitos seminaristas, padres e bispos apaixonados 
pela missão.

L2: Minha caminhada com os COMISEs nos últimos cinco anos tem me 
ajudado muito a conhecer a natureza missionária da Igreja. A paixão pela 
missão já existia no meu coração, porém, o trabalho com o COMISE desper-
tou-me ainda mais para a vocação missionária.

L1: Meu desejo é ser um presbítero missionário sem medo de sair de si, 
das estruturas, para lançar-me na missão, seja ela na minha arquidiocese ou 
em qualquer outra parte do mundo, principalmente onde as pessoas care-
cem da presença de um padre. 

L2: No meu coração de seminarista, está o sentimento de gratidão a 
Deus pelas oportunidades que tive para trabalhar a missionariedade em meu 
processo vocacional. Hoje eu tenho a consciência de que, se eu não for mis-
sionário, melhor que eu não seja presbítero”. 

L1: Agradecemos de coração esse belo testemunho do seminarista João 
e vamos nos comprometer a rezar por ele e por todos os seminaristas do 
mundo para que sejam, de verdade, discípulos missionários de Jesus Cristo, 
numa Igreja em estado permanente de missão. 
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L2: Jesus disse aos seus discípulos: “Se alguém quer me seguir, renuncie 
a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, e me siga. Pois, quem quiser salvar a 
sua vida, vai perdê-la; mas, quem perde a sua vida por causa de mim, esse a 
salvará” (Jo 9,23-24).

A Palavra de Deus ilumina nossa vida

Canto: É como a chuva que lava (pág. 43) 

Lc 9,22-25 
(Ler duas vezes. Leitura orante na página 7)

A: O que diz o texto? (Fazer perguntas ao texto para compreendê-lo melhor)
O que Deus quer dizer para nós por meio do texto lido?
O que o texto nos faz dizer a Deus? 
Como a Palavra de Deus nos faz olhar a realidade? 

Compromisso
A: Motivar o grupo a assistir ao DVD e pedir para que todos observem 

qual a relação do testemunho com a Palavra de Deus. Depois, incentivar o 
grupo a expressar o que mais chamou a atenção. Apresentar a questão: Qual 
é o compromisso que vamos assumir? 
(Obs.: Ler o testemunho quando não for possível assistir ao DVD).

Canto: Como membro desta Igreja (pág. 44)

Oração final (Orientações na página 11)  
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"O Senhor 
escolheu outros 
setenta e dois 
discípulos, e os 

enviou dois a dois, 
na sua frente, 

para toda cidade 
e lugar aonde ele 
próprio devia ir."

(Lc 10,1)
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3º Dia
Vida Consagrada: 

Testemunhas sem fronteiras
Oração inicial (Orientações na página 9)  

Canto: O profeta (pág. 44)

Olhando para a vida
Animador (A): O Decreto Ad Gentes do Vaticano II, sobre a atividade 

missionária da Igreja, afirma: “A Igreja peregrina é por sua natureza missio-
nária. Pois ela se origina da missão do Filho e da missão do Espírito Santo, 
segundo o desígnio de Deus Pai” (AG 2). É dentro desta Igreja que muitos 
homens e mulheres abraçaram sua vocação, a viveram e a vivem de forma 
radical em um mundo sem fronteiras. Na riqueza de missionários que che-
gam ao Brasil e que partem hoje para tantos lugares, vamos ficar atentos ao 
testemunho da irmã Adilta Pierinha Maria Geraldo, de Moçambique. 

Leitor (L) 1: Ir. Adilta é Missionária de Jesus Crucificado e vive sua mis-
são há três anos em Cacoal (RO), Diocese de Ji-Paraná.

L2: “Sou a terceira filha, entre oito irmãos, de Geraldo Antônio Mukumanhiwa 
e de Maria Irene Bramugi. Em minha casa, rezávamos todas as noites após o 
jantar. Certo dia, durante a oração, meu tio e mano do meu pai entoou um 
cântico que falava de João Batista: ‘João Batista mandou seus discípulos 
perguntar a Jesus se era o messias esperado’? E Jesus responde: “Voltem e 
contem a João Batista o que vocês estão ouvindo e vendo: os cegos recu-
peram a vista, os paralíticos andam e, aos pobres, é anunciada a Boa Notícia 
(Mt 11,11-15).

L3: O canto falava de nomes de padres e irmãs. Ao finalizar a oração 
perguntei: O que significava o canto e quem eram os padres e as irmãs? Um 
deles me respondeu que eram homens e mulheres que doaram sua vida na 
missão e não se casaram. Eu disse: Quero ser irmã. Fui alimentando esse 
sonho enquanto meus pais me orientavam. 
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L1: Quatro anos após a guerra civil, recebemos pela primeira vez, na 
Paróquia de Murrupula, a presença das Missionárias de Jesus Crucificado: 
Irmã Maria Helena de Sousa, Raimunda Trindade, Maria Aparecida do Nas-
cimento, Terezinha Miriam e Ilda da Paz. 

L2: Na visita que fizeram à minha comunidade de São Paulo de Namigonha, 
manifestei o desejo de ser irmã. Elas me acolheram com amor e carinho e foram 
me acompanhando enquanto eu permanecia na minha família. Em 1999, minha 
mãe veio a falecer. Disse ao meu pai que ficaria em casa para cuidar dos dois 
irmãos. Meu pai me perguntou: Como está o seu coração, com relação ao seu 
desejo? Continuo firme a ele. Ele me disse: Não se preocupe com seus irmãos, eu 
vou cuidar deles. Vai em frente e sua mãe vai ficar feliz porque partiu sabendo do 
seu sonho. Essas palavras do pai encheram de alegria o meu coração.

L3: Ingressei na Congregação que ficava na cidade de Murrupula. Fui 
acompanhando as irmãs e aprendendo com elas nas formações aos leigos, 
anciões, alfabetização dos adultos, encontro com jovens, grupos vocacio-
nais, grupos de mulheres, formação com o tema da saúde e higiene, visitas 
às famílias, atendimento aos doentes e outros.

L1: Com sete meses de caminhada tive minha primeira experiência mis-
sionária ao fazer parte de uma nova comunidade na Diocese de Lichinga 
– Nossa paróquia Metangula - Lago Niassa. Éramos quatro Irmãs: Maria 
Aparecida Dias, Antônia Ramos, Ilda da Paz e eu, iniciando a caminhada. 
Mesmo estando em meu país, senti dificuldade pela variedade de línguas 
nativas, mas o amor de Deus fala todas as línguas e a gente acabava enten-
dendo o que cada um queria dizer. A língua oficial era o inglês. Fiquei um 
ano e regressei a Nampula para iniciar o processo de formação. 

L2: Após três anos de formação, passei a orientar retiros para vocacionados, 
aos jovens que se preparavam para receber os sacramentos do batismo e crisma. 
Ajudava nos trabalhos manuais com as mulheres, na pastoral da saúde alternativa 
e associações camponesas. O povo de Moçambique é muito acolhedor, parti-
cipativo nas celebrações com muita fé e alegria. Os leigos têm muita disposição 
para assumirem a pastoral, conhecer a Bíblia, mas a distância os impede de estar 
presente na formação. Na simplicidade e na alegria partilham o que possuem.

L3: Incentivada pela minha Congregação, cheguei ao Brasil, precisamente 
no chão da Amazônia para beber de outras experiências. 

L1: Ao chegar, meu primeiro objetivo foi conhecer a realidade das comu-
nidades, a organização pastoral na paróquia e diocese de Ji-Paraná. Percebi 
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que aqui os leigos têm muitas oportunidades para formação. Fui aos poucos 
me envolvendo na missão. 

L2: Chamam a minha atenção as romarias da Bíblia, de Nossa Senhora 
Aparecida, dos mártires e, entre elas, a romaria do padre Ezequiel Ramin. Um 
desafio está na ação para o despertar vocacional que, mesmo com muito 
trabalho, ainda são poucos os que abraçam a vida Religiosa Consagrada.

L3: Nas visitas às famílias, escutamos a dor da perda de filhos assassinados, 
envolvidos com drogas e também por estarem presos. Mesmo diante da dor, im-
pressiona a fé que eles têm em Deus. A nossa presença amiga fala mais do que 
muitas palavras. O povo brasileiro é alegre, acolhedor e, mesmo diante de políticas 
que não favorecem o bem comum, é um povo que luta para buscar seus direitos”. 

L1: Irmã Adilta conclui seu testemunho dizendo: “Com o intercâmbio missio-
nário entre países, todos se enriquecem, tanto os que vêm para o Brasil, como os 
que vão para Moçambique. Continuemos cultivando esse zelo missionário que 
nos une cada vez mais a Jesus Cristo, o missionário do Pai. Um abraço a todos”. 

A Palavra de Deus ilumina nossa vida

Canto: Chegou a hora da alegria (pág. 45)

Lc 10,1-13 
(Ler duas vezes. Leitura orante na página 7)

A: O que diz o texto? (Fazer perguntas ao texto para compreendê-lo melhor)
O que Deus quer dizer para nós por meio do texto lido?
O que o texto nos faz dizer a Deus? 
Como a Palavra de Deus nos faz olhar a realidade? 

Compromisso
A: Assistir ao DVD com o testemunho de irmã Ana, que vive sua missão 

em Pemba-Moçambique. Ajudar o grupo a fazer a relação do testemunho 
visto/lido com a Palavra de Deus. Após o DVD, deixar que o grupo expresse 
as ideias pensadas. Apresentar a questão: Qual é o compromisso que vamos 
assumir? (Obs.: Ler o testemunho quando não for possível assistir ao DVD).

Canto: Vai, vai missionário do Senhor (pág. 45)

Oração final (Orientações na página 11)  
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"Que a luz de 
vocês brilhe 
diante dos 

homens, para 
que eles vejam as 
boas obras que 
vocês fazem, e 
louvem o Pai de 
vocês que está 

no céu."
(Mt 5,16)
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4º Dia
Cristãos leigos e leigas, 

sujeitos da missão
Oração inicial (Ver orientações à pagina 9)

Canto: Eis-me aqui, Senhor (pág. 46)

Olhando para a vida
Animador (A): Por ocasião da abertura do Ano Nacional do Laicato, o 

papa Francisco encaminhou ao Brasil uma carta pela qual pede que todos 
os leigos e leigas brasileiros se sintam animados a dar continuidade ao que 
chama de nova saída missionária. Convida os católicos para que não se con-
finem em suas paróquias, mas levem a palavra do Evangelho a todo o mun-
do. Não se trata simplesmente de abrir a porta para que venham participar, 
mas de ir ao encontro dos afastados. O papa se mostra atento ao atual 
momento da história do Brasil, e pede que os cristãos assumam a responsa-
bilidade de ser o fermento de uma sociedade renovada, onde a corrupção e 
a desigualdade deem lugar à justiça e à solidariedade. 

Leitor (L) 1: O Ano do Laicato é uma ocasião para toda a Igreja no Brasil 
vivenciar intensamente esse tempo por meio de orações, celebrações e refle-
xões, além de motivar uma participação maior dos leigos e leigas na vida da 
Igreja e da sociedade. O tema do Ano é “Cristãos leigos e leigas, sujeitos na 
‘Igreja em saída’, a serviço do Reino” e o lema “Sal da terra e luz do mundo”.

L2: Neste quarto dia da Novena Missionária, nós vamos acompanhar o 
testemunho de Sônia Gomes de Oliveira, da cidade de Montes Claros, nor-
te de Minas Gerais, mãe de três filhos adotivos por opção, coordenadora 
do setor social da Arquidiocese de Montes Claros, Presidente do Conselho 
Nacional do Laicato do Brasil, Regional Leste II, animadora das CEBs e pre-
sidente do Conselho Municipal de Assistência Social.

L1: “A região onde vivo é marcada por uma política de dominação, de 
compra de votos, de corrupção, que não atende as necessidades básicas do 
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povo. Por outro lado, existe muita esperança, fruto da fé que o povo cultiva 
e renova durante o dia a dia. 

L2: Temos procurado dialogar e animar a caminhada laical por meio 
dos 17 conselhos, formados com a participação efetiva de vários leigos e 
leigas da Arquidiocese, comprometidos na construção do projeto de justiça 
e dignidade. 

L1: No Conselho de Leigos, em Montes Claros, nós atuamos conscientes 
de nossa missão como batizados. Temos procurado ser sal e luz juntamente 
com outras pastorais e movimentos dentro e fora da Igreja.

L2: Há 25 anos, contamos com a Escola de Formação Fé e Política, Grito dos 
Excluídos, realizamos audiências públicas, denunciamos o mau uso do dinheiro 
público nos programas sociais, com panfletos e carta aberta à população. Desde 
o ano de 2000, contamos com o Comitê de combate à corrupção e, no período 
eleitoral, realizamos debates com candidatos à prefeito, elaboramos a cartilha 
com orientação para as eleições e também cartilhas de evangelização. 

L1: O Conselho de Leigos tem atuado junto com o Ministério Público e a 
Defensoria, em defesa dos Direitos das Mulheres, especialmente as que so-
frem violência doméstica. Inclusive, fez-se necessário abertura da Delegacia 
da Mulher.

L2: Animamos as Campanhas da Fraternidade nas paróquias e semanas 
missionárias juntamente com o COMIDI, dialogamos com autoridades na 
luta dos quilombolas, no apoio à pastoral carcerária e aos atingidos pelas 
mineradoras e atuamos junto aos movimentos sociais.

L1: Em toda essa caminhada, quem tem nos apoiado é nosso arcebispo, 
Dom José Alberto Moura. Dessa forma, nós como cristãos leigos e leigas 
nos sentimos fortalecidos a continuar respondendo, com fidelidade, ao cha-
mado de Cristo, e trabalhando por um mundo mais humano e fraterno. 

L2: Amparados pela Virgem Mãe Aparecida, continuamos a nossa mis-
são de ser sal e luz do mundo e ver um dia florir a alegria de todos terem o 
necessário para viver”.

A Palavra de Deus ilumina nossa vida

Canto: Maria, guardavas tudo (pág. 47)
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Mt 5,13-16 
(Ler duas vezes. Leitura orante na página 7)

A: O que diz o texto? (Fazer perguntas ao texto para compreendê-lo melhor)
O que Deus quer dizer para nós por meio do texto lido?
O que o texto nos faz dizer a Deus? 
Como a Palavra de Deus nos faz olhar a realidade? 

Compromisso
A: Motivar o grupo a assistir ao DVD e incentivar para que cada um 

perceba qual a relação do testemunho com a Palavra de Deus. Após o DVD, 
deixar que o grupo expresse o que percebeu. Apresentar a questão: Qual é o 
compromisso que vamos assumir? 
(Obs.: Ler o testemunho quando não for possível assistir ao DVD). 

Canto: Cidadão do infinito (pág. 47)

Oração final (Orientações na página 11)  
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“Quem se abaixa, 
e se torna como 

essa criança, 
esse é o maior no 

Reino do Céu“
(Mt 18,4)
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   5º Dia
   IAM, 175 anos fazendo 
discípulos missionários para o mundo

Oração inicial (Orientações na página 9)  

Canto: Vida abundante (Hino da IAM) (pág. 48)

Olhando para a vida
Animador (A): Em maio deste ano, celebramos os 175 anos de fundação 

da Obra da Infância e Adolescência Missionária e a 6ª Jornada Nacional com 
o tema: “175 Anos fazendo discípulos e missionários para o mundo”. Essa 
Obra tem produzido muitos frutos para a Igreja do mundo inteiro. Crianças 
e adolescentes rezando e ajudando os mais necessitados. Quantos gestos 
significativos que nos convencem cada vez mais o quanto as crianças e os 
adolescentes são capazes de ser generosos. 

Leitor (L) 1: Jesus, diante da pergunta que os discípulos lhe fazem de 
quem é o maior no Reino de Deus, não hesita em chamar uma criança, e 
a coloca no meio deles: “Se vós não vos converterdes e não vos tornardes 
como crianças, não entrareis no Reino dos Céus.” Jesus valoriza as crianças, 
os pequenos.

L2: No encontro de hoje nós vamos escutar o testemunho de duas crian-
ças que participam do grupo da Infância e Adolescência Missionária da Ar-
quidiocese de Niterói (RJ).    

L3: O primeiro testemunho é de Lara Anahí M. Ferreira, de 9 anos. Ela par-
ticipa do grupo de São Francisco de Sales da Paróquia São Pedro de Alcântara. 

L1: “Entrei na Infância com menos de 4 anos. As pessoas me convidaram e 
minha mãe me levou e gostei demais. Aprendi muitas coisas legais como amar, 
respeitar a Deus e rezar por todas as crianças e adolescentes do mundo. Rezar 
a oração do Santo Anjo e até o Terço Missionário. Já recebi os cinco lenços de 
todos os continentes, participei de retiros e encontros com meus amigos da 
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Infância. Agora sou coroinha, faço catequese e muitas outras coisas por causa 
da Infância. Sou muito feliz por ser da Infância e Adolescência Missionária.”

L2: O segundo testemunho é de Ana Letícia B. Fonseca, de 14 anos. Ela 
participa do grupo Guerreiros de Fátima da Paróquia São João Batista.

L3: “Há 6 anos que estou participando do grupo da Infância e Adoles-
cência Missionária. Muitos perguntam quando eu vou sair da IAM. Eu res-
pondo que só vou sair quando terminar minha missão aqui. A IAM para mim 
é um caminho iluminado pela fé, onde você pode ajudar os outros e alcançar 
a Deus. Nesse caminho, você mostra o que é o amor, evangeliza, fala pra elas 
quem é Deus. Um dia desses, eu li num livro de São Tomás que “o amor é o 
bem, e amar é fazer o bem a alguém”. Isso me serve de consolo porque eu 
amo muito as pessoas e fico feliz quando posso ajudá-las.”

L1: Essa Obra tem despertado o espírito missionário não só nas crianças, 
mas também nos adultos. Quantos pais, avós, tios e tantos outros adultos ao 
verem o testemunho das crianças não se tornaram também missionários? E 
nós, somos missionários?

A Palavra de Deus ilumina nossa vida

Canto: A palavra de Deus já chegou (pág. 48)

Mt 18,1-6 
(Ler duas vezes. Leitura orante na página 7)

A: O que diz o texto? (Fazer perguntas ao texto para compreendê-lo melhor)
O que Deus quer dizer para nós por meio do texto lido?
O que o texto nos faz dizer a Deus? 
Como a Palavra de Deus nos faz olhar a realidade? 
 

Compromisso
A: Motivar o grupo a assistir ao DVD. Iluminar a reflexão com a Palavra de 

Deus e incentivar o grupo a expressar suas reflexões sobre o que foi visto/lido. 
Apresentar a questão: Qual é o compromisso que vamos assumir? (Obs.: Ler o 
testemunho quando não for possível assistir ao DVD). 

Canto: Amar como Jesus amou (pág. 49)

Oração final (Orientações na página 11)  
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Oração inicial (Orientações na página 9)  

Canto: É missão de todos nós (pág. 50)

Olhando para a vida
Animador (A): Jesus nasce numa família. Deus escolheu nascer numa fa-

mília que Ele próprio formou. Cada família, assim como fizeram Maria e José 
– pode acolher Jesus, ouvi-Lo, falar com Ele, guardá-Lo, protegê-Lo, agir 
com Ele e, desse modo, melhorar o mundo. A família de Nazaré é uma família 
real, uma família normal, com seus sentimentos, desafios e esperanças. Con-
templando-a, descobrimos a vocação e a missão da família, de cada família. 

Leitor (L) 1: O papa Francisco na Exortação Apostólica sobre o Amor na 
Família lembra: “O exercício de transmitir aos filhos a fé, no sentido de faci-
litar a sua expressão e crescimento, permite que a família se torne evangeli-
zadora e, espontaneamente, comece a transmiti-la a todos os que se aproxi-
mam dela e mesmo fora do próprio ambiente familiar. Os filhos que crescem 
em famílias missionárias, frequentemente tornam-se missionários se os pais 
sabem viver essa tarefa duma maneira que os outros os sintam vizinhos e 
amigos, de tal modo que os filhos cresçam nesse estilo de relação com o 
mundo, sem renunciar sua fé nem suas convicções” (289).

L2: Neste 6º dia da Novena Missionária o convite é rezar, refletir e escu-
tar o testemunho de uma família Missionária. 

L3: “Sou Randenclécio Xavier casado com Elaine Nayara há 14 anos. Fru-
to desse amor temos dois filhos: João Rafael e Maria Eduarda.

L1: Somos uma família jovem. Nosso foco tem sido sempre a missão. En-
tendemos que todo o Batizado é Missionário. Nós fomos assessores da Infância 
Missionária, espaço que aprendemos a amar e servir sem esperar nada em troca. 

6º Dia
Igreja doméstica 

em saída missionária
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L2: Hoje nossos filhos estão inseridos no grupo da Infância e Adoles-
cência Missionária. Representamos o Estado do Rio Grande do Norte no pri-
meiro encontro da Juventude Missionária nas Pontifícias Obras Missionárias 
com o então padre Vitor Agnaldo de Menezes, atual Bispo da Diocese de 
Propriá, Sergipe. 

L3: Estamos sempre na assessoria da Juventude Missionária, em suas 
missões e atividades. Para nós é motivo de alegria. 

L1: A missão sempre esteve e está presente em nossas vidas. Enten-
demos que a missão não é só para irmãs e padres. A missão é de todos 
nós. E como família somos também missionários. Estamos nos esforçando 
e nos empenhando muito, sobretudo depois que fomos convidados pelo 
Secretário da Propagação da Fé, padre Badacer Neto para, na companhia de 
mais seis casais, começarmos uma reflexão sobre o que queremos com as 
Famílias Missionárias. 

L2: Já nos reunimos quatro vezes para pensar os objetivos e a metodo-
logia de trabalho. A ideia que nasceu de nossa reflexão é a de ir ao encontro 
dos pais que tem filhos que participam da IAM, para organizar os grupos 
das Famílias Missionárias. Quem muito também nos apoiou foi o padre 
Edvaldo Brito, então coordenador do COMIDI na Arquidiocese de Natal. 
Hoje contamos com sete grupos. 

L3: A nossa vivência de grupo de Família Missionária já se encontra 
bem alicerçada. É nosso objetivo agregar todos os membros da família. 
Entendemos que a avó que cuida e educa seu neto é uma família constituída, 
a mãe que foi abandonada pelo seu esposo é membro integrante do grupo, 
na perspectiva de não excluir ninguém, onde todos são convidados a fazer 
parte do processo de evangelização. 

L1: Os nossos grupos seguem a mesma metodologia da Infância e 
Adolescência Missionária e da Juventude Missionária com as quatro áreas 
integradas: a realidade, a escuta da Palavra de Deus, o compromisso e as 
celebrações missionárias. As Famílias Missionárias, além da vivência familiar, 
buscam fortalecer a espiritualidade e vínculos com outras famílias. 

L2: Não temos dúvida que a Família Missionária vem responder e corres-
ponder aos anseios e desejos que a própria Igreja nos propõe, ser uma ‘Igre-
ja em saída’, próxima das pessoas, que não só vai às periferias geográficas, 
mas também às existenciais. Procure informar-se com seu pároco, organize 
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seu grupo de Família Missionária para juntos reavivarmos a missionariedade 
que recebemos no batismo, fazendo com que Jesus Cristo O Missionário do 
Pai seja conhecido e amado por todos os lugares”.

A Palavra de Deus ilumina nossa vida

Canto: Tua palavra é lâmpada (pág. 50)

Rm 15,1-7 
(Ler duas vezes. Leitura orante na página 7)

A: O que diz o texto? (Fazer perguntas ao texto para compreendê-lo melhor)
O que Deus quer dizer para nós por meio do texto lido?
O que o texto nos faz dizer a Deus? 
Como a Palavra de Deus nos faz olhar a realidade? 
 

Compromisso
A: Motivar o grupo a assistir ao DVD. Iluminar a reflexão com 

a Palavra de Deus e incentivar o grupo a expressar suas reflexões so-
bre o que foi visto/lido. Qual é o compromisso que vamos assumir?  
(Obs.: Ler o testemunho onde não for possível assistir ao DVD). 

Canto: Maria, mãe dos caminhantes (pág. 50)

Oração final (Orientações na página 11)  
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“Ele veio anunciar 
a paz a vocês 
que estavam 

longe, e a paz 
para aqueles que 
estavam perto.“

(Ef 2,17)
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Oração inicial (Orientações na página 9)  

Canto: Me chamaste para caminhar (pág. 51)

Olhando para a vida
Animador (A): A Campanha da Fraternidade deste ano nos ajudou a re-

fletir e aprofundar o tema: “Fraternidade e Superação da Violência” e o lema 
“‘Vós sois todos irmãos” (Mt 23,8), com o objetivo de construir a fraternidade 
e promover a cultura da paz, da reconciliação e da justiça, à luz da Palavra de 
Deus, como caminho de superação da violência.  

Leitor (L) 1: No encontro de hoje trazemos o testemunho do cristão lei-
go Caio Feitosa, nascido no sertão cearense, em Iguatu. Mora na periferia de 
Fortaleza há 21 anos e atua no Centro de Defesa da Vida Herbert de Souza. 
Acompanhemos. 

L2: “O Centro de Defesa da Vida Herbert de Souza é uma organização 
fruto do esforço de cristãos que trabalham por um mundo melhor, de justiça, 
de paz, de igualdade, de liberdade, que cultiva o respeito mútuo e a promo-
ção da dignidade humana. 

L1: Não há exemplo mais firme e comprometido do que o chamado e o 
testemunho de Jesus Cristo na vivência de uma Igreja missionária compro-
metida com os mais pobres. 

L2: Assim nasceu o CDVHS (Centro de Defesa da Vida Herbert de Souza) 
que atua na periferia urbana de uma grande cidade. A mística missionária 
dos Combonianos é um segredo que tem movido minhas opções com tra-
balhadores pobres que sofrem injustiças, fome, situações precárias de mo-
radia, com filhos sem escola ou em escolas sem qualidade e atingidas pela 
violência, pela pobreza extrema e pela exploração sexual. 

7º Dia
Testemunhas de 

superação da violência
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L1: O que faz e faria um cristão senão erguer-se ao lado do povo que 
sofre e é oprimido para viver a experiência de Deus no encontro com o ou-
tro? O desafio atual do Centro ainda é vencer a grande desigualdade: que 
oprime, que exclui, que desumaniza as pessoas, que alimenta as violências 
que temos vivido e ameaça a criação, vitimando sobretudo adolescentes e 
jovens pobres e negros. 

L2: É preciso ser comunidade e estar em comunhão na defesa da vida 
plena. Para concretizar o sonho de Deus de um mundo de Paz, precisamos 
encontrar caminhos de fraternidade, onde o outro não seja visto como ini-
migo ou concorrente, mas um irmão e uma irmã. O convite é que todos nós 
não fiquemos indiferentes diante da dor e do sofrimento dos outros, mas 
façamos a nossa parte para que todos tenham vida e vida em abundância”. 

A Palavra de Deus ilumina nossa vida

Canto: Como são belos (pág. 52)

Ef 2,13-18
(Ler duas vezes. Leitura orante na página 7)

A: O que diz o texto? (Fazer perguntas ao texto para compreendê-lo melhor)
O que Deus quer dizer para nós por meio do texto lido?
O que o texto nos faz dizer a Deus? 
Como a Palavra de Deus nos faz olhar a realidade? 
 

Compromisso
A: Motivar o grupo a assistir ao DVD e pedir para que todos observem 

qual a relação do testemunho com a Palavra de Deus. Depois, incentivar o 
grupo a expressar o que mais chamou a atenção. Apresentar a questão: Qual 
é o compromisso que vamos assumir? (Obs.: Ler o testemunho quando não 
for possível assistir ao DVD).

Canto: Quando o dia da paz renascer (pág. 52)

Oração final (Orientações na página 11)  



35

Oração inicial (Orientações na página 9)  

Canto: Quando os pés o chão tocarem (pág. 52)

Olhando para a vida
Animador (A): O papa Francisco ao dirigir-se aos indígenas do Peru no 

dia 19 de janeiro de 2018 disse: “Quis vir visitar-vos e escutar-vos, para estar-
mos juntos no coração da Igreja, solidarizarmo-nos com os vossos desafios 
e, convosco, reafirmarmos uma opção convicta em prol da defesa da vida, 
defesa da terra e defesa das culturas.

Leitor (L) 1: “Obrigado pela vossa presença e por nos ajudardes a ver 
mais de perto, nos vossos rostos, o reflexo desta terra. Um rosto plural, 
duma variedade infinita e duma enorme riqueza biológica, cultural e espiri-
tual. Nós, que não habitamos nestas terras, precisamos da vossa sabedoria 
e dos vossos conhecimentos para podermos penetrar – sem o destruir – no 
tesouro que encerra esta região, ouvindo ressoar as palavras do Senhor a 
Moisés: ‘Tira as tuas sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é uma 
terra santa’ (Ex 3,5)”.

L2: Com esse sentimento no coração, vamos ouvir os testemunhos de Sonia 
Alzira Tossué Muquissai, filha de Fernandes Soares Muquissai, atual cacique, e 
Elizabete Tossué Muquissai, pertencente ao povo originário Chiquitanos, que se 
localiza no município de Porto Esperidião (MT), aldeia Vila Nova Barbeicho, 
a 110 quilômetros da sede do município de Porto Esperidião, e a 460 quilô-
metros da capital, Cuiabá (MT).

L1: “Como Chiquitano do Brasil, sofremos com o preconceito dos não 
indígenas, por parte da mídia que nega aos Chiquitanos o ‘status’ de ser indí-
gena. Alguns Chiquitanos deixam-se levar pelos fazendeiros, não querendo 
assumir a sua identidade, temendo a perda da sua terra doada pelo INCRA. 

8º Dia
Amazônia em missão
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L2: Continuamos lutando pelo nosso direito de existir e resistir na fronteira 
como povo que tem sua identidade, cultura e sua língua própria, pois a luta é 
árdua em permanecer e assumir a identidade, pois ocorrem riscos, ameaças 
e desafios para quem quer ser e ter um lugar sagrado, assim como ter seus 
sustentos e frutos que possam usufruir da terra fértil. As disputas são muitas, 
somos rodeados de fazendeiros, agropecuários e posseiros etc. Enfrentamos 
os conflitos da desapropriação e da invisibilidade de nossos direitos.

L1: Nós vivemos a nossa fé católica com fervor, e mesmo assim não 
deixamos de valorizar as nossas crenças. Fazemos celebrações da palavra 
todos os domingos e, aos sábados, rezamos o rosário e temos como prote-
tora da comunidade Nossa Senhora de Fátima, celebrada no dia 13 de maio, 
como de costume.

L2: Como jovem indígena e religiosa, sinto orgulho de dizer que sou 
fruto desse povo que fortemente acredita e se alimenta com uma espiritu-
alidade cósmica e que fortalece os sonhos das juventudes em entregar a 
vida nesta dimensão da evangelização, sem deixar a essência da raiz a qual 
eu pertenço. Sou grata pelas missões dos religiosos na fronteira, considero 
ser fruto dessas presenças proféticas que me anima a seguir caminhando e 
sonhando em um mundo igualitário, onde todos possam ter o seu próprio 
solo sagrado e dele usufruir sem causar danos humanitários e à natureza, 
nossa casa comum. 

L1: Com o meu coração agradecido sinto a alegria de partilhar a minha 
cultura na Congregação da Imaculada Conceição de Castre conhecida como 
‘irmãs azuis’, que tem um carisma especial de estarem presentes onde nin-
guém quer estar, ou seja, com os menos favorecidos, principalmente com o 
povo Chiquitano animando nas lutas pela demarcação da terra e dignidade. 

L2: Agradeço a Tupárch (Deus) pela oportunidade de descrever sobre a 
realidade do meu povo chiquitano, em sua complexidade histórica. Que o 
Bom Deus continue nos animando a seguir corajosos e esperançosos nesta 
missão confiada!”
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A Palavra de Deus ilumina nossa vida

Canto: Fazei ressoar (pág. 53)
 

Ex 3,1-10 
(Ler duas vezes. Leitura orante na página 7)

A: O que diz o texto? (Fazer perguntas ao texto para compreendê-lo melhor)
O que Deus quer dizer para nós por meio do texto lido?
O que o texto nos faz dizer a Deus? 
Como a Palavra de Deus nos faz olhar a realidade? 
 

Compromisso
A: Motivar o grupo a assistir ao DVD. Iluminar a reflexão com a Palavra 

de Deus. Após o DVD deixar que o grupo expresse as ideias refletidas. Qual 
é o compromisso que vamos assumir? (Obs.: Ler o testemunho quando não 
for possível assistir ao DVD).

Canto: Irá chegar (pág. 54)

Oração final (Orientações na página 11)  
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“Eis que eu 
estarei com vocês 
todos os dias, até 
o fim do mundo.

(Mt 28,20)
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   9º Dia
  Juventude missionária
testemunhando o Evangelho da Paz

Oração inicial (Ver orientações na página 9)

Canto: Eu venho do sul e do norte (pág. 54)

Olhando para a vida
Animador (A): Antes de voltar para o Pai, Jesus ressuscitado encontra 

os seus discípulos e os envia ao mundo dizendo: “Ide, pois, fazer discípulos 
entre todas as nações” (Mt 28,19). Quem é amigo de Jesus quer que outras 
pessoas também possam conhecê-lo, se tornando discípulos D’ele. Missão é 
partir, caminhar, deixar tudo, sair de si... O papa Francisco insiste nessa saída 
missionária: “Fiel ao modelo do Mestre, é vital que hoje a Igreja saia para 
anunciar o Evangelho a todos, em todos os lugares, em todas as ocasiões, 
sem demora, sem repugnâncias e sem medo. A alegria do Evangelho é para 
todo o povo. Ninguém pode ficar excluído” (EG 23).

Leitor (L) 1: Hoje nós vamos escutar o testemunho da Missionária Maria 
Eduarda Quadros Gross, da Paróquia Nossa Senhora de Caravaggio, cidade 
e Diocese de Osório, no Rio Grande do Sul. 

L2: Maria Eduarda participou da 3ª Experiência Missionária Nacional 
Sem Fronteiras, ocorrida de 11 a 21 de janeiro de 2018 na rede de comunida-
des das Paróquias de Santa Cruz e Santa Isabel, na cidade de Viamão (RS), e 
promovida pela Obra da Propagação da Fé. 

L3: “Vieram jovens de vários lugares do Brasil e do Paraguai. Cada um 
deixou sua casa, comunidade, família e com coragem e desprendimento vi-
venciou a missão na cidade de Viamão. 

L1: Saímos pelas periferias iluminados pelo lema: “Procura ser um exem-
plo para aquele que crê” (cf. 1ª Timóteo 4,12). 
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L2: O que me motivou a vir para a missão em tempo de férias foi o amor 
à pessoa de Jesus Cristo. Quem um dia se deixou envolver pelo chamado 
de Jesus, o missionário do Pai, não tem mais que olhar para trás. Procurei 
viver a missão deixando que a pessoa de Jesus se revelasse pelo meu modo 
simples de ser e de reconhecer que o outro é meu irmão, minha irmã. 

L2: O que comoveu e comove o meu coração é ver quantas pessoas 
estão excluídas das necessidades básicas para viver. Falta alimento, moradia 
digna, acesso à escola, ao atendimento médico...  

L3: Em cada visita uma experiência diferente, com as crianças, os jovens, 
ouvindo o desabafo de pais, famílias e as histórias de idosos que tinham 
tanto a nos ensinar, fomos mais evangelizados do que evangelizamos”.

L3: Os dias de missão ajudaram a amadurecer ainda mais a minha fé. 
Renovei em mim a missionariedade recebida no dia do meu batizado. No 
encontro com as pessoas, escutando seus sentimentos, alegrias, desafios e 
esperanças, pude sentir a sede de serem ouvidas, amadas, acolhidas. 

A Palavra de Deus ilumina nossa vida

Canto: Buscai primeiro (pág. 55)
 

Mt 28,16-20 
(Ler duas vezes. Leitura orante na página 7)

A: O que diz o texto? (Fazer perguntas ao texto para compreendê-lo melhor)
O que Deus quer dizer para nós por meio do texto lido?
O que o texto nos faz dizer a Deus? 
Como a Palavra de Deus nos faz olhar a realidade? 
 

Compromisso
A: Motivar o grupo a assistir ao DVD. Iluminar a reflexão com a Palavra 

de Deus. Após o DVD deixar que o grupo expresse as ideias refletidas. Qual 
é o compromisso que vamos assumir? 
(Obs.: Ler o testemunho quando não for possível assistir ao DVD).

Canto: Jovem missionário, sempre solidário (pág. 55)

Oração final (Orientações na página 11)
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1. É MISSÃO DE TODOS NÓS
Zé Vicente

O Deus que me criou me quis, me consagrou, para anunciar o seu amor! (2)
1. Eu sou como a chuva em terra seca, (2)
pra saciar, fazer brotar: eu vivo para amar e para servir. (2)

É missão de todos nós, Deus chama eu quero ouvir sua voz. (2)

2. Eu sou como flor por sobre o muro,(2)
eu tenho mel, sabor do céu. Eu vivo pra amar e pra servir! (2)

3. Eu sou como estrela em noite escura,(2)
eu levo a luz, sigo a Jesus. Eu vivo para amar e pra servir! (2)

4. Eu sou como abelha na colmeia,(2)
eu vou voar, vou trabalhar. Eu vivo pra amar e pra servir! (2)

5. Eu sou, sou profeta da verdade,(2)
canto a justiça e a liberdade. Eu vivo pra amar e pra servir! (2)

CANTOS



4242

2. PELA PALAVRA DE DEUS
DR (Direitos Reservados)

1. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. 
Ela é luz e verdade, precisamos acreditar.   

Cristo me chama, Ele é Pastor.  Sabe meu nome:  Fala Senhor.   

2. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. 
Ela é luz e verdade, precisamos acreditar.   

Sei que a resposta vem do meu ser: Quero seguir-te para viver.  

3. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. 
Ela é luz e verdade, precisamos acreditar.

3. AGORA É TEMPO DE SER IGREJA
Ir. M Luiza Ricciardi

Agora é tempo de ser Igreja, caminhar juntos, participar!

1. Somos povo escolhido e na fronte assinalado
com o nome do Senhor, que caminha ao nosso lado.

2. Somos povo em missão, já é tempo de partir,
é o Senhor quem nos envia, em seu nome a servir.

3. Somos povo esperança, vamos juntos planejar,
ser Igreja a serviço e a fé testemunhar.

4. Somos povo a caminho, construindo em mutirão
nova terra, novo reino de fraterna comunhão.
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4. SENHOR SE TU ME CHAMAS
Frei Luis Carlos Suzin

Senhor, se tu me chamas eu quero te ouvir,
se queres que eu te siga respondo: eis-me aqui!

1. Profetas te ouviram e seguiram tua voz.
Andaram mundo afora e pregaram sem temor.
Seus passos tu firmaste sustentando seu vigor.
Profeta tu me chamas: vê, Senhor, aqui estou!

2. Nos passos de teu Filho toda a Igreja também vai,
Seguindo teu chamado de ser santa qual Jesus.
Apóstolos e mártires se deram sem medir.
Apóstolo me chamas: vê, Senhor, estou aqui!

5. É COMO A CHUVA QUE LAVA
Pe. Zezinho

É como a chuva que lava
É como o fogo que abrasa
Tua Palavra é assim não passa por mim sem deixar um sinal!

1. Tenho medo de não responder
De fingir que eu não escutei
Tenho medo de ouvir teu chamado
Virar prá o outro lado e fingir que não sei.

2. Tenho medo de não perceber
De não ver teu amor passar
Tenho medo de estar distraído,
Magoado, ferido e então me fechar.

3. Tenho medo de estar a gritar
E negar o meu coração
Tenho medo de Cristo que passa
Oferece uma graça
E eu digo que não
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6. COMO MEMBRO DESTA IGREJA
Cirineu Kuhn

1. Como membro desta Igreja peregrina, recebi de Jesus Cristo uma missão:
de levar a Boa Nova a toda gente, a verdade, a paz e o perdão.

Envia, envia, Senhor, operários para a messe.
Escuta, escuta esta prece: multidões te esperam, Senhor.

2. Por caminhos tão difíceis, muita gente vai andando sem ter rumo e direção. 
Não conhecem a verdade do Evangelho, que liberta e dá força ao coração.

3. A missão nos acompanha dia a dia na escola, no trabalho e no lar.
Precisamos ser no mundo testemunhas, pra que Deus possa em nós se revelar.

7. ANTES QUE TE FORMASSES (O profeta)
DR

1. Antes que te formasses dentro do ventre de tua mãe. 
Antes que tu nascesses, te conhecia e te consagrei. 
Para ser meu profeta entre as nações eu te escolhi. 
Irás onde enviar-te e o que te mando proclamarás.

Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não o faço! 
Como escapar de Ti? Como calar se Tua voz arde em meu peito? 
Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não o faço!
Como escapar de Ti? Como calar, se Tua voz arde em meu peito?

2. Não temas arriscar-te porque contigo Eu estarei.
Não temas anunciar-me, por tua boca Eu falarei. 
Hoje te dou meu povo, para arrancar e demolir
Para edificar, construirás e plantarás.

3. Deixa os teus irmãos, deixa teu pai e tua mãe. 
Deixa enfim teu lar porque a terra gritando está.
Nada tragas contigo, porque a teu lado Eu estarei. 
É hora de lutar, porque meu povo sofrendo está.
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8. CHEGOU A HORA DA ALEGRIA
Zé Vicente

Chegou a hora da alegria,
/: vamos ouvir esta palavra que nos guia. (2)

1. Tua palavra vem chegando bem veloz,
por todo canto hoje se escuta a tua voz. (2)
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia.

2. Nada se cria sem a força e o calor
que sai da boca de Deus, nosso criador. (2)
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia.

3. A tua lei, ó meu Senhor, é perfeição,
conforta a alma e nos educa pra união. (2)
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia.

4. O mandamento de meu Deus é justiça,
que nos liberta da opressão e da cobiça. (2)
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia.

9. VAI, VAI MISSIONÁRIO DO SENHOR
Jarbas Gregorio

Vai, vai, missionário do Senhor,
vai trabalhar na messe com ardor!
Cristo também chegou para anunciar!
Não tenhas medo de evangelizar!

1. Chegou a hora de mostrarmos quem é Deus,
à América Latina e aos sofridos povos seus.
Que passam fome, labutam, se condoem,
mas acreditam na libertação.

2. Ai daqueles que massacram o pobre,
vivendo mui tranquilos, ocultando a exploração.
Enquanto o irmão à sua porta vem bater,
implorando piedade, água e pão.



46

3. Ai daqueles que promovem a guerra,
semeando a discórdia, injustiças e rancor.
Um mundo novo nós vamos construir,
na unidade, na paz e no amor.

4. Se és cristão, és também comprometido,
chamado foste tu e também foste escolhido,
pra construção do Reino do Senhor!
Vai, meu irmão, sem reserva e sem temor!

10. EIS-ME AQUI, SENHOR!
Pe. Pedro Brito Guimarães / Frei Fabretti

Eis-me aqui, Senhor! Eis-me aqui, Senhor!
Pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor.
Pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor:
Eis-me aqui, Senhor!

1. O Senhor é o pastor que me conduz,
por caminho nunca visto me enviou:
sou chamado a ser fermento, sal e luz
e, por isso, respondi: “Aqui estou!”

2. Ele pôs em minha boca uma canção
me ungiu como profeta e trovador
da história e da vida do meu povo
e por isso respondi: “Aqui estou!”

3. Ponho a minha confiança no Senhor,
da esperança sou chamado a ser sinal:
seu ouvido se inclinou ao meu clamor,
e por isso respondi: “Aqui estou”!
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11. MARIA, GUARDAVAS TUDO
Paulo Roberto 
   
1. Maria, guardavas tudo 
com grande atenção, 
palavras e gestos de Cristo 
em teu coração. 
 
Ensina, Maria,  
tua gente a escutar. 
Desperta teus filhos 
que o Pai quer falar. 
 
2. Maria, falavas pouco, 
deixavas falar. 
Aprende-se mais ouvindo, 
aprende-se a amar.

12. CIDADÃO DO INFINITO
Pe. Zezinho

1. Por escutar uma voz que diz que faltava gente pra semear,
Deixei meu lar e saí sorrindo, assobiando pra não chorar.
Fui me alistar entre os operários que deixam tudo pra Te levar.
/: E fui lutar por um mundo novo, não tenho lar, mas, ganhei um povo. (2)

Sou cidadão do infinito, do infinito, do infinito.
E levo a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho!

2. Eu procurei semear a paz e onde fui andando falei de Deus.
Abençoei quem fez pouco caso e espalhou cizânia onde eu semeei.
Não recebi condecoração por haver buscado um país irmão.
/: Vou semeando por entre o povo e vou sonhando este mundo novo. (2)
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13. VIDA ABUNDANTE (Hino da Infância Missionária)
Zé Vicente/ Júnior

Vida abundante ao mundo ofereço.
Quero acender a chama do amor.
Sou missionário(a) e mesmo pequeno(a)
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 a alegria construiremos Senhor Jesus teu Reino de amor!
A Boa Nova anunciaremos com nossa vida, em teu nome, Senhor!

14. A PALAVRA DE DEUS JÁ CHEGOU
Zé Vicente

A Palavra de Deus já chegou,
nova luz clareou para o povo
Quando a Bíblia sagrada se abriu
todo o pobre já viu mundo novo.

1. Quem vivia como cego enxergou,
quem andava espalhado se juntou,
por todo canto já nasceu comunidade
e no caminho da verdade muita gente já entrou.

2. Quem vivia explorado protestou,
quem calava só por medo já gritou,
por todo canto os pequenos vão se unindo
e a liberdade vem surgindo e todo velho renovou.

3. A semente da palavra se espalhou,
caiu no campo coração de lavrador,
pela favela a semente germinou
e na colheita vai ter festa, meu Senhor.
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15. AMAR COMO JESUS AMOU
Padre Zezinho 
 
1. Um dia uma criança me parou 
Olhou-me nos meus olhos a sorrir 
Caneta e papel na sua mão 
Tarefa escolar para cumprir 
E perguntou no meio de um sorriso  
O que é preciso para ser feliz? 
 
Amar como Jesus amou 
Sonhar como Jesus sonhou  
Pensar como Jesus pensou 
Viver como Jesus viveu 
Sentir o que Jesus sentia  
Sorrir como Jesus sorria 
E ao chegar ao fim do dia  
Eu sei que dormiria muito mais feliz 
 
2. Ouvindo o que eu falei ela me olhou 
E disse que era lindo o que eu falei 
Pediu que eu repetisse, por favor 
Mas não dissesse tudo de uma vez 
E perguntou de novo num sorriso  
O que é preciso para ser feliz? 
 
3. Depois que eu terminei de repetir 
Seus olhos não saíam do papel 
Toquei no seu rostinho e a sorrir 
Pedi que ao transmitir fosse fiel 
E ela deu-me um beijo demorado 
E ao meu lado foi dizendo assim: 
 
Amar como Jesus amou.
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16. É MISSÃO DE TODOS NÓS
Zé Vicente

O Deus que me criou me quis, me consagrou, para anunciar o seu amor! (2)

1. Eu sou como a chuva em terra seca, (2)
pra saciar, fazer brotar: eu vivo para amar e para servir. (2)
É missão de todos nós, Deus chama eu quero ouvir sua voz. (2)

2. Eu sou como flor por sobre o muro,(2)
eu tenho mel, sabor do céu. Eu vivo pra amar e pra servir! (2)

3. Eu sou como estrela em noite escura,(2)
eu levo a luz, sigo a Jesus. Eu vivo para amar e pra servir! (2)

4. Eu sou como abelha na colmeia,(2)
eu vou voar, vou trabalhar. Eu vivo pra amar e pra servir! (2)

5. Eu sou, sou profeta da verdade,(2)
canto a justiça e a liberdade. Eu vivo pra amar e pra servir! (2)

17. TUA PALAVRA É LÂMPADA
Simei Monteiro

Tua Palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor!
/: Lâmpada para os meus pés, Senhor! Luz para o meu caminho. (2)

18. MARIA, MÃE DOS CAMINHANTES
Pe. Geraldo Pennock

Maria, Mãe dos caminhantes, ensina-nos a caminhar.
Nós somos todos viandantes, mas é difícil sempre andar!

1. Fizeste longa caminhada para servir a Isabel,
sabendo-te de Deus morada, após teu sim a Gabriel.

2. Depois de dura caminhada para a cidade de Belém.
Não encontraste lá pousada; mandaram-te passar além.
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3. Com fé fizeste a caminhada, levando ao templo teu Jesus.
Mas lá ouviste da espada, da longa estrada para a cruz.

4. De medo foi a caminhada que para longe te levou
Para escapar à vil cilada, que um rei atroz te preparou

5. Quão triste foi a caminhada de volta a Jerusalém
Sentindo-te angustiada na longa busca do teu bem.

6. Humilde foi a caminhada em companhia de Jesus
Quando pregava, sem parada, levando aos homens sua luz.

7. De dores foi a caminhada no fim da vida de Jesus!
Mas o seguiste conformada; com ele foste até a cruz.

8. Vitoriosa caminhada fez finalmente te chegar ao céu,
A meta da jornada, dos que caminham sem parar.

19. ME CHAMASTE PARA CAMINHAR NA VIDA CONTIGO
Pe. Zezinho

1. Me chamaste para caminhar na vida contigo;
decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás.
Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma.
É difícil agora viver sem lembrar-me de ti!

Te amarei, Senhor! Te amarei, Senhor!
Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti! (2)

2. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem respostas;
eu pensei na fuga esconder-me, ir longe de ti.
Mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido.
É difícil agora viver sem saudade de ti!

3. Ó Jesus, não me deixes jamais caminhar solitário,
pois conheces a minha fraqueza e o meu coração.
Vem, ensina-me a viver a vida na tua presença,
no amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união!
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20. COMO SÃO BELOS OS PÉS
Edson Fernandes Coelho

1. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz
Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor.

Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. (2)

2. O meu Senhor chegou com toda glória, vivo Ele está, Ele está
Bem junto a nós, seu corpo santo a nos tocar, e vivo eu sei, Ele está.

21. QUANDO O DIA DA PAZ RENASCER
Zé Vicente

1. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou 
cantar! Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir, eu vou 
cantar! Quando as cercas caírem no chão, quando as mesas se encherem 
de pão, eu vou cantar! Quando os muros que cercam os jardins, destruídos, 
então, os jasmins vão perfumar!

Vai ser tão bonito se ouvir a canção, cantada, de novo.
No olhar do homem a certeza do irmão. Reinado do povo.

2. Quando as armas da destruição, destruídas em cada nação, eu vou sonhar!
E o decreto que encerra a opressão, assinado só no coração, vai triunfar! 
Quando a voz da verdade se ouvir, e a mentira não mais existir, será, enfim,
tempo novo de eterna justiça, sem mais ódio, sem sangue ou cobiça, vai ser 
assim!

22. QUANDO OS PÉS O CHÃO TOCAREM (CF2002)
DR

1. Quando os pés o chão tocarem para a dança começar; 
Quando as mãos se entrelaçarem, vida nova há de brotar. 
Toma, ó Pai, o amor perfeito pelo rio, a mata, a flor... 
Que o índio traz no peito: É louvor ao Criador!
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Uma só será a mesa, terra-mãe será o altar.
O sustento, a natureza, em milagres, vai nos dar!
/: Ô ô ô ô .. Ô ô ô ô .. Ô ô ô ô .. Ô ô ô ô ..(2)

2. Eis aqui, Senhor, as dores deste Cristo-Povo-Irmão. 
Sejam hinos seus clamores na defesa de seu chão. 
Nova Terra nós sonhamos onde todos têm lugar.
Os direitos nós buscamos: vida, pão, respeito, lar...

3. Povos todos, terra inteira Te pertencem, ó Senhor! 
Que os males e as fronteiras deem lugar ao Pleno Amor.

23. FAZEI RESSOAR
Ir. Maria José

Fazei ressoar a Palavra de Deus em todo lugar!

1. Na cultura, na história, vamos expressar,
levando a Palavra de Deus em todo lugar, vamos lá!

2. Na cultura popular, vamos catequizar,
celebrando fé e vida em todo lugar. Vamos lá!

3. Com o negro e com o índio vamos nós louvar,
e com a comunidade vamos festejar. Vamos lá!

4. Com pandeiros e com a viola vamos
pois cantar, animando a nossa luta em todo lugar. Vamos lá!

5. Com o atabaque e com a viola vamos celebrar
a Palavra do Senhor em todo lugar. Vamos lá!
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24. IRÁ CHEGAR
DR

Irá chegar um novo dia,
um novo céu, uma nova terra, um novo mar.
E nesse dia, os oprimidos, a uma só voz irão cantar.

1. Na nova terra o negro não vai ter corrente,
e o nosso índio vai ser visto como gente.
Na nova terra o negro, o índio e o mulato,
o branco e todos vão comer no mesmo prato.

2. Na nova terra o fraco, o pobre e o injustiçado,
serão juízes deste mundo de pecado.
Na nova terra o forte o grande e o prepotente
irão chorar até ranger os dentes.

3. Na nova terra a mulher terá direitos,
não sofrerá humilhações e preconceitos.
O seu trabalho todos irão valorizar,
das decisões ela irá participar.

4. Na nova terra os povos todos irmanados,
com sua cultura e direitos respeitados,
Farão da vida um bonito amanhecer.
Com igualdade no direito de viver.

5. Na nova terra, a mulher vai ter um nome,
vai caminhar lado a lado com o homem,
na nova terra Oneide, Rosa e Margarida,
mulheres todas vão dançar ao Deus da vida.

25. EU VENHO DO SUL E DO NORTE
Pe. Zezinho

1. Eu venho do sul e do norte, do oeste e do leste, de todo o lugar,
estradas da vida eu percorro, levando socorro a quem precisar.
Assunto de paz é meu forte, eu cruzo montanhas, mas vou aprender.
O mundo não me satisfaz, o que eu quero é a paz,
o que eu quero é viver.
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No peito eu levo uma cruz, no meu coração, o que disse Jesus. (2)

2. Eu sei que eu não tenho idade da maturidade de quem já viveu,
mas sei que eu já tenho a idade de ver a verdade,
o que eu quero é ser eu.
O mundo ferido e cansado de um negro passado de guerras sem fim,
tem medo da bomba que fez, e da fé que desfez, mas aponta pra mim.

3. Eu venho trazer meu recado, não tenho passado mais sei entender.
Um jovem foi crucificado por ter ensinado a gente a viver.
Eu grito ao meu mundo descrente
que eu quero ser gente, que eu creio na cruz.
Eu creio na força do jovem que segue o caminho de Cristo Jesus.

26. BUSCAI PRIMEIRO
M.Frankreich

1. Buscai primeiro o Reino de Deus e a sua justiça.
E tudo mais vos será acrescentado. Aleluia! Aleluia!

2. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra
Que procede da boca de Deus. Aleluia! Aleluia!

3. Se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê
Não é o servo maior que o Senhor. Aleluia! Aleluia!

27. JOVEM MISSIONÁRIO, SEMPRE SOLIDÁRIO
Shirley Jane Fidelis

Jovem missionário, sempre solidário, levando amor.
Jovem missionário, sempre solidário, eu sou! (2)

1. Ajudar o irmão é nossa missão, Jesus nos ensinou.
“Amai-vos uns aos outros”, Ele nos mandou!

2. Fazer sempre o bem sem olhar a quem,
O samaritano fez; vamos fazer o mesmo, agora é nossa vez!

3. Missionário é assim, tem sempre que agir, não deixar pra depois.
Um mundo diferente irá construir!
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28. Brasil Missionário 
(Hino do 40 Congresso Missionário Nacional)
Pedro Brito Guimarães / Wallison Rodrigues.

1. Ó meu Brasil missionário,
Ó meu Recife (minha Igreja) em missão,
Teu povo, neste cenário,
Vem fazer sua oração:
“A messe é grande, Senhor,
E poucos trabalhadores.
Não há missão sem amor,
Sem cruzes e suas dores”.

A alegria do Evangelho para uma Igreja em saída...
“Vão pelo mundo afora” - é cristo quem nos convida! (2x)

2. É o coração da Igreja,
É pentecostes a missão.
É tudo que se deseja,
Neste Congresso em ação:
Nossa missão é sair,
Lançar as redes ao mar
E os peixes condividir,
Ser comunhão e amar.

3. Ó Bom Jesus Missionário,
Fonte da nossa missão,
Somos os teus operários
Da obra da salvação.
É linda a nossa missão,
Vivida com alegria:
Sair em busca do irmão,
Como a missão de Maria.

Tudo com missão, nada sem missão!...
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1. No mês de outubro, em especial no Dia Mundial das Missões, as comunidades e paróquias recebem as ofertas 
dos cristãos por meio da Coleta para as missões.

2. Toda a arrecadação dessas ofertas é enviada às respectivas dioceses.

3. Até o �nal do ano ou no máximo até o mês de fevereiro, as dioceses repassam o valor total das ofertas para a 
direção nacional das Pontifícias Obras Missionárias (POM) em Brasília (DF).

4. No mês de março, a direção nacional das POM comunica à Congregação para a Propagação da Fé, em Roma, o valor 
arrecadado. Desse montante, reserva uma pequena parte para a animação missionária e para a administração nacional. 

5. A direção nacional das POM repassa o valor arrecadado para o Fundo Mundial de Caridade em Roma e, na 
Assembleia Geral realizada no mês de maio, avalia, aprova e destina os recursos para projetos nos cinco conti-
nentes, os quais são relacionados às seguinte ações:
- Trabalhos de promoção humana, catequese e evangelização;
- Formação dos futuros sacerdotes e religiosos(as);
- Manutenção de missionários e igrejas em terras de missão;
- Meios de comunicação social e de transportes;
- Apoio e ajuda a centros de educação e saúde, casas de portadores de de�ciências físicas;
- Construções de capelas, igrejas, seminários e hospitais;
- Casas para idosos, orfanatos, creches, centros de reeducação social e dependentes químicos; 
- Subsídios de urgências em situações de desastres e calamidades públicas.
São centenas de projetos que bene�ciam milhares de pessoas ligadas a instituições mantidas nos países mais 
pobres do mundo.

6. Por �m, os destinatários prestam contas do uso do dinheiro recebido com documentos e testemunhos de gratidão.

A sua oferta ajuda os missionários e missionárias a servirem nas missões em todo o mundo.



Coleta Missionária
20 e 21 de Outubro

Sua colaboração no Dia Mundial das Missões tem 
como finalidade a Evangelização, Animação e 

Cooperação Missionária. Dessa coleta, 80% são 
destinados para auxiliar atualmente 1.050 dioceses 

pobres nos ‘territórios de missão’ e diversos projetos 
na África, Ásia, Oceania e América Latina. Os outros 

20% são para a ação missionária no Brasil.


