
6/10/2013 - 27° Domingo do Tempo Comum

Pontifícias Obras Missionárias e Comissão Episcopal Pastoral 
para Ação Missionária e Cooperação Intereclesial da CNBB

Oração dos Fiéis

Campanha Missionária 2013

Celebrante: Ao iniciar o mês dedicado às Missões, por meio desta liturgia 
dominical somos lembrados, mais uma vez, do nosso compromisso com 
toda a humanidade, conforme o próprio exemplo deixado por Jesus.

1. Olhai e protegei, Senhor, a Igreja espalhada em todo o mundo. Conser-
vai-a na unidade com o nosso papa Francisco. Pedimos particularmente 
pela Igreja no Brasil, para que a Campanha Missionária desperte maior 
ardor pela Missão além-fronteiras entre todos os povos do mundo.

Todos: De todas as crianças e adolescentes do mundo, sempre amigos!

2. Olhai e abençoai, Senhor, todas as crianças do mundo. Elas represen-
tam o futuro da Igreja e já podem responder, no presente, como protago-
nistas na evangelização de outras crianças por meio de sua vocação 
missionária.

3. Olhai e iluminai, Senhor, todos os adolescentes do mundo. Protegei-os 
do consumismo, das drogas, do mal uso dos meios de comunicação 
social e de todos os perigos.

4. Olhai e fecundai, Senhor, a Pontifícia Obra da Infância e Adolescência 
Missionária que celebra 170 anos de fundação no mundo e, no Brasil, o 
seu Ano Jubilar. Fazei com que o seu trabalho desperte a consciência 
missionária em nossas comunidades.

(intenções livres)

Juventude em Missão
“A quem eu te enviar, irás” (Jr 1,7b)
Coleta Nacional 19 e 20 de Outubro



Este ano de 2013 é especial para a Infância e Adolescência Missionária 
(IAM). Criada na França no dia 19 de maio de 1843, a Obra completa 170 
anos de fundação. No Brasil, a IAM conta com mais de 30 mil grupos. Este 
ano, no último domingo de maio, celebramos pela primeira vez a experi-
ência da Jornada Nacional da IAM. Na ocasião, abriu-se o Ano da IAM no 
Brasil, que será encerrado em maio de 2014 com a realização do 1º 
Congresso Continental para assessores da IAM em Aparecida (SP). 
Por ocasião do Ano Jubilar, definiu-se o último domingo de maio como o 
Dia Nacional da IAM em nosso país. A melhor forma de celebrarmos os 
170 anos de fundação desta Obra é nos unirmos ao sonho de seu funda-
dor, dom Carlos Forbín Janson: “que todos conheçam Jesus e que o 
amem como nós o amamos”. Para isso, é necessário rezar constantemen-
te, sentir um grande amor pela Eucaristia e mostrar também nosso amor 
à Virgem Maria com o Terço Missionário. Consequentemente, virão os 
frutos de nossa oração como a generosidade, que pode ser concretizada 
em oferta material para crianças e adolescentes mais necessitados espiri-
tual e materialmente.
“De todas as crianças e adolescentes do mundo, sempre amigos!” 

Para mais informações contate o secretariado nacional da IAM pelo 
e-mail: infancia@pom.org.br

APÓS A COMUNHÃO

Senhor, a Jeremias que resistia
ao teu chamado por ser ainda jovem, 
Tu respondeste: a quem eu te enviar, irás, 
eu estou contigo.
Apesar de nossas limitações, envia-nos!
Dá-nos o teu Espírito 
que realiza em nós a tua Palavra
e nos torna missionários
e profetas do Reino. Amém.

ORAÇÃO MISSIONÁRIA 2013

O Ano da IAM no Brasil



13/10/2013 - 28° Domingo do Tempo Comum

Pontifícias Obras Missionárias e Comissão Episcopal Pastoral 
para Ação Missionária e Cooperação Intereclesial da CNBB

Oração dos Fiéis
Celebrante: A Palavra de Deus que acabamos de ouvir recomenda reco-
nhecimento e gratidão pelos benefícios recebidos. Assim, por estarmos 
no mês de outubro, Mês das Missões, agradeçamos a Deus o dom da fé 
que tantos missionários e missionárias, com muito esforço e entrega, 
fazem chegar até nós.

1. Pelo papa Francisco, grande motivador da juventude, e pelos jovens 
que se preparam para a vida missionária, por suas famílias e comunida-
des cristãs que os incentivam e os sustentam.

Todos: Nós te agradecemos, Senhor.

2. Pelos missionários e missionárias que estão começando sua missão em 
terras distantes e enfrentam, sem desânimo, toda sorte de dificuldades.

3. Pelos missionários e missionárias que, conduzidos pelo Espírito de 
Cristo, estão dando os melhores anos de suas vidas a serviço da Missão.

4. Pelos missionários e missionárias perseguidos e injustiçados que, 
sustentados pela força de Cristo crucificado-ressuscitado, perseveram 
fielmente na missão. 

5. Por todos os cristãos que, com a santidade de vida, orações e colabora-
ção material, apoiam o trabalho dos missionários e missionárias espalha-
dos pelo mundo.
 
(intenções livres)

Juventude em Missão
“A quem eu te enviar, irás” (Jr 1,7b)
Coleta Nacional 19 e 20 de Outubro

Campanha Missionária 2013



Os envelopes para a coleta do Dia Mundial das Missões, que será celebra-
do no próximo fim de semana, são distribuídos hoje.

Qual o sentido do envelope?

- Dona Maria pegou o envelope e o colocou na sua bolsa. Toda vez que 
faz uma compra, coloca alguns trocados ali.
- Ritinha Lima participa do grupo de Infância e Adolescência Missionária 
(IAM). Ela levou o envelope para casa. Na hora do café da manhã, quando 
a família estava reunida, pediu a atenção e propôs que se fizesse um sacri-
fício coletivo para as missões. Todos toparam. No Dia Mundial das 
Missões, a família Lima, unida, levou seu envelope ao altar.
- Remo Otávio não colocou dinheiro no envelope. Enfiou um papelzinho 
com a seguinte escrita: “Para as missões eu dou minha vida!”
- O padre Roberto quis valorizar a entrega dos envelopes e organizou 
uma procissão com todo o povo na hora do ofertório, nas missas da 
matriz e das capelas. Os paroquianos entenderam o significado daquele 
gesto e foram generosos com as ofertas paras as missões no mundo.

No Brasil, a coleta do Dia Mundial das Missões de 2012 arrecadou cerca 
de 8 milhões de reais.

APÓS A COMUNHÃO

Senhor, a Jeremias que resistia
ao teu chamado por ser ainda jovem, 
Tu respondeste: a quem eu te enviar, irás, 
eu estou contigo.
Apesar de nossas limitações, envia-nos!
Dá-nos o teu Espírito 
que realiza em nós a tua Palavra
e nos torna missionários
e profetas do Reino. Amém.

ORAÇÃO MISSIONÁRIA 2013

A coleta do Dia Mundial das Missões



20/10/2013 - 29° Domingo do Tempo Comum

Pontifícias Obras Missionárias e Comissão Episcopal Pastoral 
para Ação Missionária e Cooperação Intereclesial da CNBB

Oração dos Fiéis
Celebrante: A viúva do Evangelho, pedindo insistentemente, foi atendida 
até por um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. 
Muito mais será atendida a comunidade cristã que pedir insistentemente 
e se empenhar, generosamente, no anúncio do Evangelho a todos os 
povos. 

1. Pelos três milhões de catequistas que se sacrificam para anunciar a 
Palavra de Deus nas 2.956 circunscrições eclesiásticas e 5.459 estações 
missionárias sem sacerdotes. 

Todos: Senhor, dá-nos um coração para amar sem fronteiras.

2. Pelos 137.196 missionários e missionárias que, tendo deixado família, 
pátria e seus projetos pessoais de vida, tornaram-se discípulos missioná-
rios sem fronteiras e partiram para onde Cristo ainda não é reconhecido 
como Deus e Senhor.

3. Pelos jovens que Deus chama ao trabalho missionário longe de sua 
pátria, para que aceitem generosamente o apelo do Senhor e encontrem, 
na família e na comunidade, o apoio que precisam.

4. Pela Igreja no Brasil, para que responda com generosidade  aos apelos 
vindos da missão na Amazônia.

(intenções livres)

Juventude em Missão
“A quem eu te enviar, irás” (Jr 1,7b)
Coleta Nacional 19 e 20 de Outubro

Campanha Missionária 2013



A Comissão Episcopal para a Amazônia (CEA) é a expressão do compro-
misso dos bispos do Brasil, selado durante a 41ª Assembleia Geral, em 
maio de 2003, no pacto de apoio solidário e fraterno à Igreja na Amazô-
nia. O que a distingue das demais Comissões Episcopais é sua caracterís-
tica territorial.
Por isso, sua organização é pautada, desde o início, por iniciativas que 
levam ao melhor conhecimento da Amazônia e alargamento da ação da 
Igreja. Sua ênfase tem sido posta nas funções propriamente eclesiais ou 
religiosas, em paralelo ou em conexão com o trabalho das demais Comis-
sões. 

Os programas e projetos da Comissão visam a concretizar os seguintes 
objetivos:
1º sensibilizar os brasileiros frente à complexa realidade da Amazônia;
2º favorecer o despertar e o aprofundamento da consciência missionária, 
atendendo ao apelo da Igreja que se encontra na Amazônia: “Dai-nos de 
vossa pobreza”. Isso somente é possível com projetos de solidariedade e 
programas afins, através da participação corresponsável e fraterna de 
todas as dioceses.
A Comissão promove, ao longo do ano, várias iniciativas de animação 
missionária em favor da Amazônia.

APÓS A COMUNHÃO

Senhor, a Jeremias que resistia
ao teu chamado por ser ainda jovem, 
Tu respondeste: a quem eu te enviar, irás, 
eu estou contigo.
Apesar de nossas limitações, envia-nos!
Dá-nos o teu Espírito 
que realiza em nós a tua Palavra
e nos torna missionários
e profetas do Reino. Amém.

ORAÇÃO MISSIONÁRIA 2013

Comissão Episcopal para a Amazônia - CNBB



27/10/2013 - 30° Domingo do Tempo Comum

Pontifícias Obras Missionárias e Comissão Episcopal Pastoral 
para Ação Missionária e Cooperação Intereclesial da CNBB

Oração dos Fiéis
Celebrante: Neste dia em que encerramos o Mês Missionário e celebra-
mos o Dia Nacional da Juventude (DNJ), rezemos com espírito de humil-
dade por todos os jovens para que, sensíveis aos apelos de Deus, assu-
mam a sua missão na Igreja e na sociedade com generosidade. Pedimos 
também a graça de sermos sempre jovens em espírito. Com nossas 
preces, em forma de ladainha, queremos responder ao mandato do 
Senhor: “A quem eu te enviar, irás” (Jr 1, 7b). 

- Aos jovens da Ásia...  Todos: Envia-nos Senhor!
- Aos jovens da Oceania...
- Aos jovens da África...
- Aos jovens da Europa...
- Aos jovens das Américas...
- Aos jovens encarcerados...
- Aos jovens soropositivos...
- Aos jovens químico-dependentes ...
- Aos jovens indígenas...
- Aos jovens quilombolas...
- Aos jovens sem-teto...
- Aos jovens sem-terra...
- Aos jovens desempregados...
- Aos jovens desanimados...
- Aos jovens do campo e da cidade...
- Aos jovens...

(intenções livres)

Juventude em Missão
“A quem eu te enviar, irás” (Jr 1,7b)
Coleta Nacional 19 e 20 de Outubro

Campanha Missionária 2013



Quando a Organização das Nações Unidas (ONU) declarava 1985 o Ano 
Internacional da Juventude, nascia no Brasil o Dia Nacional da Juventude. 
O DNJ é uma atividade do calendário permanente da Conferência Nacio-
nal dos Bispos do Brasil (CNBB), e foi realizado pelas Pastorais da Juven-
tude (PJ) em parceria com outras expressões juvenis. 
Nas últimas décadas, ao perceber a presença de várias expressões e movi-
mentos juvenis na Igreja, entre as quais a Juventude Missionária (JM), a 
CNBB propôs a criação de uma Coordenação Nacional de Jovens. Assim, 
a partir de 2011, o DNJ passou a ser organizado por essa Coordenação 
composta pelas diversas expressões juvenis, sob a responsabilidade da 
Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude da CNBB. 
O DNJ é um dia de celebração da vida da juventude para além do dia a dia 
dos grupos de jovens da Igreja. Traz temas importantes ligados à realida-
de da juventude e proporciona férteis debates em grupos, fazendo com 
que os sonhos da juventude não sejam sonhados a sós, mas por jovens e 
adultos que acreditam e priorizam a vida da juventude. 
A realização do DNJ acontece todos os anos no último domingo do mês 
de outubro, exceto em ano de eleição. O DNJ 2013 tem como tema: 
“Juventude e Missão”, e lema: “Jovem: levante-se, seja fermento!”

APÓS A COMUNHÃO

Senhor, a Jeremias que resistia
ao teu chamado por ser ainda jovem, 
Tu respondeste: a quem eu te enviar, irás, 
eu estou contigo.
Apesar de nossas limitações, envia-nos!
Dá-nos o teu Espírito 
que realiza em nós a tua Palavra
e nos torna missionários
e profetas do Reino. Amém.

ORAÇÃO MISSIONÁRIA 2013

Dia Nacional da Juventude - DNJ


