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Apresentação
“Missão é servir”. Este é o tema da Campanha Missionária de 2015. Com 

isso, destacamos a essência da mensagem de Jesus. Ele veio “para servir” (cf. 
Mc 10,45). Diante da tentação do poder Jesus dá uma grande lição: “Quem 
quiser ser o primeiro, seja o servo de todos” (Mc 10,44). 

O papa Francisco nos recorda que, “na doação, a vida se fortalece; e en-
fraquece no comodismo e no isolamento. De fato, os que mais desfrutam da 
vida são os que deixam a segurança da margem e se apaixonam pela missão 
de comunicar vida aos demais” (EG 10). Esse é o espírito de uma Igreja “em 
saída” missionária.

O conteúdo desta Novena retrata situações nas quais os nossos mis-
sionários e missionárias vivem a missão de servir. Para cada dia, este livrinho 
traz: 1) breve leitura da realidade; 2) testemunhos missionários; 3) ilumina-
ção desde a Palavra de Deus; 4) reflexões; 5) orações; e 6) convite ao com-
promisso. Esse itinerário tem por objetivo ajudar a rezar e criar comunhão 
com a missão de servir sem fronteiras.

Como de costume, a Novena vem acompanhada do DVD, com desta-
que para os testemunhos missionários. 

Convidamos a viver com intensidade a Novena Missionária, lembrando 
que a oferta no Dia Mundial das Missões é também um serviço em favor de 
muitas pessoas em todo o mundo. Assumir o compromisso com a missão 
universal da Igreja é uma oportunidade de expressar gratidão a Deus por 
tudo o que Ele nos dá.

Que o Espírito Santo nos ilumine e Maria servidora nos proteja!

Equipe das POM no Brasil.
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Roteiro para todos os dias 

Esse livrinho foi pensado para facilitar a vivência da Novena Missioná-
ria, mas não é necessário segui-lo ao pé da letra. Os roteiros são sugestões 
para organizar a novena entre os integrantes do grupo ou comunidade. O 
importante é que o dirigente estude cada sugestão antes e as aplique confor-
me as necessidades do grupo. Novena bem sucedida é aquela em que todos 
participam ativa e devotamente. 

Ambiente
O local do encontro deve ser preparado com símbolos missionários (bí-

blia, crucifixo, mapa-múndi ou globo, cartaz do Mês Missionário e outros). 
Para isso, seguir as orientações apresentadas no início do roteiro de cada dia.

Acolhida
A acolhida fica a cargo dos donos da casa ou do líder da comunidade. 

É importante acolher bem e apresentar os que vêm pela primeira vez.

Abertura
Iniciar com o sinal da cruz seguido de algum hino relacionado ao tema 

do dia (este roteiro traz sugestões de cânticos que também podem ser utili-
zadas ao longo do encontro).

Palavra de Deus
Para cada dia da novena é sugerido um breve texto para ser lido, me-

ditado e rezado. Uma breve reflexão ajuda a aprofundar a Palavra de Deus. 
Para enriquecer o debate é importante facilitar a participação de todos.

Testemunho
Deve ser a parte mais valorizada. Como de costume, destacamos os teste-

munhos tanto do livrinho quanto do DVD. Recomendamos assistir ao DVD no 
momento indicado e motivar com perguntas, um diálogo sobre o seu conteúdo. 

Compromisso
Para cada dia, o livrinho motiva a assumir um compromisso, mas o gru-

po pode escolher outros, conforme as possibilidades e realidade a sua volta.

Encerramento 
O encontro termina com a oração do Pai Nosso (se possível, de mãos 

dadas, ao redor do mapa ou do globo), seguida da oração própria do Mês 
Missionário 2015 e um canto.
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Lembrete
Agradecer a presença de todos e, antes da despedida, combinar lugar, 

data, horário e equipe para o próximo encontro. Cada participante fica res-
ponsável por trazer mais uma pessoa para o próximo dia da novena.

Oração do
Mês Missionário

Pai de infinita bondade,

que enviaste Jesus Cristo para servir,

ilumina, com o teu Espírito, 

a Igreja discípula missionária

para testemunhar o Evangelho 

a partir das periferias e,

com a proteção de Maria servidora,

manifestar o teu Reino em todo o mundo.

Amém.

É preciso motivar o grupo e a comunidade para a importância 
da coleta do Dia Mundial das Missões (17 e 18 de outubro), um dos 
objetivos da Campanha Missionária.
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(Começar o encontro com uma saudação de boas-vindas e o sinal da cruz).

Canto: Me chamaste para caminhar (p. 9).

Dirigente: O mês de outubro é, para a Igreja, o período no qual são 
intensificadas as iniciativas de animação e cooperação em prol das Missões 
em todo o mundo. O objetivo é sensibilizar, despertar vocações missionárias, 
bem como realizar a Coleta no Dia Mundial das Missões, penúltimo domin-
go de outubro (este ano dias 17 e 18).

Missão é servir. Este é o tema escolhido para a Campanha Missionária 
2015. O amor-serviço ao próximo está no centro da mensagem cristã. E isso 
quem nos ensina é o próprio Jesus, o Filho de Deus enviado para servir. 
“Quem quiser ser o primeiro, seja o servo de todos” (Mc 10,44). Essa sabedo-
ria é o lema da Campanha e nos lembra que, diante da tentação do poder e 
do prestígio, a Missão do cristão é serviço, entrega e doação. 

Todos: Missão é servir. “Quem quiser ser o primeiro, 
       seja o servo de todos” (Mc 10,44).

Campanha Missionária 2015

1º Dia

Definir data e local de cada encontro, dividir as tarefas, convidar e motivar, preparar os 
cantos. Organizar o ambiente com o cartaz da Campanha Missionária 2015, a Bíblia, 
velas, sandálias, Globo e símbolos missionários. Um símbolo que une os cristãos nos 
cinco continentes é a cruz.

Ambientação
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Para conversar
Observar por alguns instantes o cartaz da Campanha Missionária 2015. 

Que mensagem ele nos sugere?

Leitor 1: O papa Francisco, em sua exortação Apostólica “A Alegria do 
Evangelho”, afirma: “Na doação, a vida se fortalece; e se enfraquece no co-
modismo e no isolamento. De fato, os que mais desfrutam da vida são os 
que deixam a segurança da margem e se apaixonam pela missão de comuni-
car vida aos demais” (EG 10). O papa insiste ainda em uma Igreja “em saída”, 
com as portas abertas, despojada para servir. Com esta Novena somos con-
vidados a alargar os horizontes do nosso serviço até os confins do mundo. 

Todos: Missão é servir. “Quem quiser ser o primeiro, 
       seja o servo de todos” (Mc 10,44).

Leitor 2: No Brasil, as Pontifícias Obras Missionárias (POM) têm a res-
ponsabilidade de organizar, todos os anos, a Campanha Missionária, em 
colaboração com a CNBB e outros organismos que compõem o Conselho 
Missionário Nacional (Comina). Por isso são preparados alguns subsídios:

- o cartaz com o tema e o lema;
- o livrinho da novena missionária; 
- a mensagem do papa para o Dia Mundial das Missões;
- uma oração missionária;
- um DVD com testemunhos missionários para cada dia da novena;
- orações dos fiéis para os quatro domingos de outubro;
- envelopes para a coleta do Dia Mundial das Missões;
- marcadores de páginas.

Dirigente: Para uma Campanha bem sucedida é importante verificar se 
o material preparado pelas POM já chegou à diocese e se foi distribuído às 
paróquias e comunidades. Todos os subsídios também se encontram dispo-
níveis para baixar no site das POM (www.pom.org.br).

Além das ofertas, a Campanha Missionária nos convida a rezar e a re-
fletir sobre a nossa missão no mundo.

Todos: Missão é servir. “Quem quiser ser o primeiro, 
       seja o servo de todos” (Mc 10,44).

Mês Missionário
Leitor 3: O Mês Missionário tem sua origem no Dia Mundial das Mis-

sões (penúltimo domingo do mês de outubro, este ano, dia 18). A data foi 
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instituída pelo papa Pio XI em 1926, como um Dia de oração e ofertas em 
favor da evangelização dos povos. A inspiração vem do mandado de Jesus 
para anunciar a Boa Nova entre todas as nações.

Palavra de Deus
Ler (Mt 28, 16 - 20)

A cooperação missionária
Dirigente: A missão é de Deus pela qual somos chamados a colaborar. Os 

batizados receberam “a missão de anunciar o Reino de Cristo e de Deus” e “de 
estabelecê-lo em todos os povos” (LG 5). Não podemos fugir dessa responsa-
bilidade. Assim, “todas as Igrejas particulares, todas as Instituições e Associações 
eclesiais e cada cristão membro da Igreja têm o dever de colaborar para que a 
mensagem do Senhor se difunda e chegue até os últimos confins da terra” (CMi 1).

Leitor 1: Em nossas comunidades na Igreja local, são apenas alguns os mis-
sionários e missionárias que partem para servir nas missões além-fronteiras. Po-
rém, toda a comunidade tem o dever de participar ativamente na missão universal. 

Leitor 2: A cooperação missionária promove a participação do Povo 
de Deus na missão universal. Esta participação se realiza de três formas: 1) 
pela oração, sacrifício e testemunho de vida, que acompanham os passos 
dos missionários e das missionárias, mundo afora; 2) por meio da ajuda 
material dos projetos missionários: “Deus ama quem dá com alegria” (2Cor 
9,7); e principalmente, 3) colocando-se à disposição para servir na missão ad 
gentes. Sem missionários e missionárias não há missão.

Coleta Missionária
Leitor 3: As ofertas feitas todos os anos no Dia Mundial das Missões 

tornam possível a cooperação missionária de cada cristão e da Igreja local na 
missão universal, ad gentes. Para ser verdadeira essa cooperação missionária 
deve alargar os horizontes da caridade a todos os povos da terra, pois o 
mandamento do amor cristão não será completo se não incluir os que estão 
longe como irmãos e irmãs mais queridos. 

Como chega o dinheiro das ofertas às Missões?
1. No mês de outubro, em especial no Dia Mundial das Missões, as co-

munidades e paróquias recebem dos cristãos as ofertas por meio da Coleta 
para as missões.

2. Essas ofertas são enviadas para as dioceses que recolhem toda a 
arrecadação de suas comunidades e paróquias.
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3. Até o final 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 Congre-
gação para a Propagação da Fé, em Roma, o valor arrecadado. Reserva uma 
pequena parte para a animação missionária e para a administração nacional. 

5. A direção nacional das POM repassa os valores para o Fundo Mun-
dial de Caridade em Roma, e na Assembleia Geral, no mês de maio, avalia, 
aprova e destina os recursos para os Projetos nos cinco continentes. Os 
principais projetos são:

- 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 

deficiências 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 pú-

blicas. 
São centenas de projetos que beneficiam milhares de pessoas ligadas a 

instituições mantidas nos países mais pobres do mundo.
6. Por fim, 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 mis-

sões em todo o mundo.

Assistir ao DVD da Campanha Missionária, 1º Dia.
O que você destacaria do que foi mostrado nesse vídeo?
O que você espera desta Novena Missionária?

Dirigente: Em espírito de comunhão e solidariedade, rezemos por to-
dos os missionários e missionárias que em todo mundo dedicam suas vidas 
a serviço da Missão.

Oração do Pai Nosso

Oração do Mês Missionário 2015 (p. 4).
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Compromisso
Que compromisso assumimos para melhorar a nossa participação na 

cooperação missionária?
Motivar outras pessoas para participarem da Novena Missionária e fa-

zerem a sua oferta no Dia Mundial das Missões.

(Ao final, combinar o dia e o lugar do próximo encontro).

Canto: Hino da CF 2015  (p. 10). 

CANTOS
ME CHAMASTE PARA CAMINHAR

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! (bis)

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!

9
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HINO DA CF 2015 

Em meio às angústias, vitórias e lidas,
no palco do mundo, onde a história se faz
Sonhei uma Igreja a serviço da vida
eu fiz do meu povo os atores da paz!

Quero uma Igreja solidária,
servidora e missionária,
que anuncia e saiba ouvir.
A lutar por dignidade,
por justiça e igualdade,
pois "eu vim para servir" (Mc 10,45).

Os grandes oprimem, exploram o povo,
mas entre vocês bem diverso há de ser.
Quem quer ser o grande se faça de servo:
Deus ama o pequeno e despreza o poder.

Preciso de gente que cure feridas,
que saiba escutar, acolher, visitar.
Eu quero uma Igreja em constante saída,
de portas abertas, sem medo de amar!

O meu mandamento é antigo e tão novo:
Amar e servir como faço a vocês.
Sou mestre que escuta e cuida de seu povo,
um Deus que se inclina e que lava seus pés.

As chagas do ódio e da intolerância
se curam com o óleo do amor-compaixão.
Na luz do evangelho, acende a esperança.
Vem! Calça as sandálias, assume a missão!
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(Começar o encontro com uma saudação e o sinal da cruz). 

Canto: É missão de todos nós (p. 16).

Realidade
Dirigente: O Decreto Ad Gentes do Concílio Vaticano II afirma que “toda 

a Igreja é missionária e a obra de evangelização, o dever fundamental do 
Povo de Deus” (AG 35). “A Igreja peregrina” é “missionária por natureza” (AG 
2): essa é sua vocação própria, sua identidade mais profunda (cf. EN 14), sua 
razão de ser, sua essência estruturante e seu serviço à humanidade (cf. DP 
1145; RMi 2). Dizer Igreja é dizer missão: “a Igreja nasce da missão e existe 
para a missão” (DGAE 2011, 76). A Campanha Missionária nos lembra que 
“Missão é Servir” a humanidade.

 
Todos: Viver a missão é partilhar a vida

Leitor 1: Como Jesus que lavou os pés dos seus discípulos, pondo-
se de joelhos diante dos outros, assim o cristão vai ao encontro das pes-
soas acolhendo-as em suas dores e sofrimentos. Em gestos e mensagens, 
o papa Francisco mostra que a comunidade dos fiéis, os cristãos, é uma 
Igreja “em saída”. Que “sabe tomar a iniciativa sem medo, ir ao encontro, 

Missão da Igreja na Sociedade

Ambientação

2º Dia

Preparar recortes de notícias e fotos que retratem a missão da Igreja em diversos contex-
tos. Colocar esse material sobre o mapa do mundo juntamente com a Bíblia, o cartaz da 
Campanha Missionária 2015 e uma vela para cada continente.

Ambientação
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procurar os afastados e chegar às encruzilhadas dos caminhos para con-
vidar os excluídos”. 

Todos: Viver a missão é partilhar a vida

Leitor 2: No encontro com os Movimentos Populares, em outubro de 
2014, o papa afirmou: “nenhuma família sem moradia, nenhum agricultor 
sem terra, nenhum trabalhador sem direitos, nenhuma pessoa sem a digni-
dade que o trabalho dá”. E acrescentou: “o amor pelos pobres está no centro 
do Evangelho. Terra, teto e trabalho são direitos sagrados. Reivindicar isso 
não é nada raro, é a doutrina social da Igreja”. Atendendo ao chamado de 
Deus, muitos missionários e missionárias, colocam-se a serviço da missão. 

Todos: Viver a missão é partilhar a vida

Testemunho
Há 20 anos chegaram em Fortaleza (CE) as primeiras irmãs missionárias 

scalabrinianas para coordenar a Pastoral dos Migrantes na arquidiocese da 
capital cearense. A missão teve seu início a partir do convite do então arce-
bispo dom Aloísio Lorscheider. Na época, o trabalho priorizava os retirantes 
da seca que migravam do sertão para a cidade em busca de trabalho. Desde 
2010, a missão se volta aos migrantes de cinco países do continente africa-
no, que em sua maioria empreendem um projeto migratório para realizar o 
sonho de cursar uma faculdade. O preço que pagam para realizar esse so-
nho é alto. Enfrentam dificuldades até mesmo para assegurar a alimentação 
cotidiana. Embora a abolição da escravatura no Brasil tenha acontecido em 
1888, são discriminados por conta da cor da pele. 

Trago aqui a fala de uma migrante guineense, de nome Tutuna, perten-
cente à etnia pepel. Para ela, há muito preconceito dos brasileiros em relação 
aos africanos. “Eu não suporto brincadeira de mau gosto. Tem coisas que é 
preciso fingir nem ouvir pra não entrar em choque. São coisas pejorativas, 
palavras bem desagradáveis. É uma falsidade que eu não quero falar. Acon-
teceu isso com uma professora na faculdade. Ela abraçou todos os alunos 
brasileiros e quando chegou até nós (africanos) só estendeu a mão para nos 
cumprimentar. Eu não estendi a mão e disse para a professora: ‘Uma vez que 
você tem nojo de nos abraçar, tem nojo também da nossa mão’”. 

A jovem Tutuna, que migrou para Fortaleza para fazer uma faculdade 
e já se formou em Serviço Social, conta que “é um sacrifício estar longe da 
família, dos costumes, do país.” Mas ela está determinada a voltar para a 
Guiné-Bissau somente após concluir o mestrado e doutorado. 

Recordamos as palavras do papa Francisco: “Rezemos para ter um co-
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ração que abrace os imigrantes. Deus julgar-nos-á com base no modo como 
tivermos tratado os mais necessitados.” Na mesma linha, o bem-aventurado 
Scalabrini dizia: “Ah! a oração, não a esqueçais nunca. É a eficácia e a fecun-
didade da pregação evangélica.” Dessa forma, caminhamos com um ardor 
sempre crescente para acolher, acompanhar e atender os migrantes tendo 
presente o ensinamento de Jesus que nos revela: “Eu era migrante e tu me 
acolheste” (Mt 25, 35).

Diante de tantas situações cotidianas que ferem a dignidade e os direi-
tos humanos dos migrantes africanos, cada vez que conseguimos encontrar 
uma solução, um encaminhamento ou uma luz, somos tomadas daquela 
verdadeira alegria que experimentam os discípulos-missionários que reco-
nhecem a presença de Jesus nos irmãos migrantes. Como são grandes os 
desafios que temos como missionárias, como agentes da pastoral dos mi-
grantes, como Igreja solidária, servidora e missionária. Nesse ponto, toma-
mos as palavras de Scalabrini que dizia aos seus missionários “Ide por toda 
parte do novo mundo, porque lá não existe povo mais humilhado que o 
nosso, porque lá vos esperam almas que têm necessidade de vós.” 

Irmã Eléia Scariot, mscs, coordenadora da Pastoral 
dos Migrantes da arquidiocese de Fortaleza (CE). 

Palavra de Deus
Ler (Atos 16, 16-24)

Reflexão
A Equipe Missionária formada por Paulo, Silas e Timóteo está evangeli-

zando a cidade de Filipos. Havia naquela cidade uma escrava doméstica que 
tinha um espírito de adivinhação. Dentro da mentalidade daquela época, o 
povo achava que ela tinha um dom especial, dado por alguma divindade, 
pelo qual a moça poderia trazer mensagens divinas para os problemas das 
pessoas. Ora, o dono dela, o patrão, aproveitando-se dessa crença popular 
fez da menina uma fonte de lucro para si mesmo. Era um duplo crime: ex-
plorar a mulher escravizada e aproveitar-se da religiosidade do povo para 
obter lucros pessoais.

Durante vários dias, na hora em que Paulo e Silas reuniam-se com a 
comunidade, essa menina gritava atrás deles: “Esses homens são servos de 
Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação!” A menina reconheceu 
os missionários como servos de Deus! Paulo, cansado de ouvir a gritaria da 
moça, ordena ao espírito que saia dela. Com essa ação missionária, Paulo 
liberta a menina escrava, mas priva o patrão do lucro que ela lhe dava! Des-
gostoso e vingativo, o patrão arma uma revolta contra a Equipe Missionária 
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com acusações contra Paulo e Silas de subversão da ordem. O patrão mani-
pula a fé do povo com o poder político da sociedade, em busca de manter 
seus privilégios.

Para conversar
De que maneira hoje em dia, em nossa sociedade, manipula-se a fé e 

a política em proveito de determinados grupos? Diante dessa manipulação, 
qual é nossa missão a serviço do povo?

Assistir ao DVD da Campanha Missionária, 2º Dia.
Do que foi mostrado nesse vídeo, que você destacaria? 

Preces
Dirigente: Ao refletir sobre a missão da Igreja na sociedade e no mun-

do peçamos ao Deus Criador que nos conceda coragem na missão de servir. 
Confiantes, rezemos.

Todos: Guiai-nos Senhor, pelos caminhos de justiça e liberdade. 

Leitor 1: Deus da esperança, despertai em nós a solidariedade com as pes-
soas que se encontram privadas de seus direitos fundamentais em todo o mundo.

Todos: Guiai-nos Senhor, pelos caminhos de justiça e liberdade. 

Leitor 2: Libertai Senhor tantos irmãos e irmãs escravizados pelo mer-
cado de consumo que só visa lucro e não o bem das pessoas e da sociedade.

Todos: Guiai-nos Senhor, pelos caminhos de justiça e liberdade.

Leitor 3: Para que, alimentados pela Palavra de Deus como Igreja mis-
sionária, sejamos no mundo um sinal profético de igualdade, justiça e paz. 

Todos: Guiai-nos Senhor, pelos caminhos de justiça e liberdade. 

Oração do Pai Nosso

Oração do Mês Missionário 2015 (p. 4).

Compromisso
Que compromissos vamos assumir para intensificar a nossa participa-

ção na missão da Igreja?
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(Conhecer melhor e ir ao encontro de trabalhos missionários feitos em 
realidades que requerem maior atenção da igreja).

(Ao final, combinar o dia e o lugar do próximo encontro).

Canto: Vai vai missionário

CANTOS
VAI, VAI MISSIONÁRIO

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.

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.

15
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É MISSÃO DE TODOS NÓS

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

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

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

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

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

SEJA BEM-VINDO, OLELÊ

Seja bem-vindo, olelê! Seja bem-vindo olalá!
/: Paz e bem pra você que veio participar. (2)

Um abraço dado de bom coração
é como uma bênção de Deus para o irmão!
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(Começar o encontro com uma saudação e o sinal da cruz).

Canto:  Seja bem vindo olê-lê  (p. 16).

Realidade
Dirigente: A história da evangelização no Brasil contou com inúmeros 

missionários e missionárias vindos principalmente da Europa. Entre os pri-
meiros a chegar estão Manuel da Nóbrega, José de Anchieta e Antônio Viera, 
os Jesuítas das missões no sul do país e os mártires de Cunhaú e Uruaçu no 
Rio Grande do Norte, apenas para citar alguns. Ao longo dos anos, o Brasil 
continuou a receber inúmeros deles e, atualmente, verifica-se que o mapa da 
origem dos missionários e missionárias mudou. Eles chegam da África, da 
Ásia e de alguns países das Américas. Boa parte deles, antes de começarem o 
trabalho, frequentam o Curso de iniciação à missão no Centro de Formação 
Intercultural (CENFI), em Brasília (DF). Já passaram pelo curso 4.300 missioná-
rios estrangeiros. Além disso, muitos outros são acolhidos pelas suas congre-
gações e comunidades religiosas.

Todos: Bem-vindos os pés dos que anunciam boas novas! (Rm 10, 15).

Leitor 1: A presença de missionários e missionárias estrangeiros en-

A Comunidade que Acolhe

Ambientação

3º Dia

Providenciar recortes com notícias e fotos de missionários e missionárias estrangeiros 
trabalhando no Brasil. Colocar tudo sobre um mapa do Brasil. Em volta do mapa, distri-
buir velas apagadas de diferentes cores.

Ambientação
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riquece a nossa Igreja. A Igreja no Brasil é admirada por acolher bem os 
missionários estrangeiros. Contudo, uma Igreja que está mais apta a receber 
do que dar revela-se pouco generosa com a missão universal. A Igreja local 
nunca deveria perder a referência da missão além de suas fronteiras, aos 
povos (ad gentes) (Cf. RMi 34). As Igrejas de países com mais necessidades 
do que o Brasil e que enviam missionários além-fronteiras nos dão uma 
grande lição de solidariedade e partilha. Infelizmente, a nossa cooperação 
com a missão além-fronteiras ainda é muito tímida. Temos plenas condições 
de fazer mais e melhor. Pedimos aos missionários que nos ensinem a alegria 
da missão além-fronteiras. 

Todos: Bem-vindos os pés dos que anunciam boas novas! (Rm 10, 15).

Testemunho
É célebre a afirmação do saudoso dom Helder Camara: “Missão é partir, 

caminhar, deixar tudo, sair de si… Missão é sempre partir, mas não devorar 
quilômetros…” 

Só que eu já devorei muitos quilômetros e teria muito para partilhar.
Eu nasci em 1971, no Vietnã, país da Ásia que estava no meio de uma 

guerra absurda de ideologias, entre comunismo e capitalismo. O conflito ter-
minou em 1975, mas penso eu que quando uma guerra começa, suas incalcu-
láveis consequências se prolongam. A partir de 1975, vivemos em um regime 
fechado com o governo comunista. Muitos padres e religiosos, leigos e leigas 
foram presos por não concordarem com a ideologia comunista, inclusive nos-
so querido cardeal Francisco Nguyen van Thuan, conhecido mundialmente e 
que ficou 13 anos na prisão. Foi nesse período que a minha família, juntamente 
com quase 2 milhões de vietnamitas, fugimos de barco como refugiados para 
outros países em busca de liberdade e de uma vida melhor.

No início de 1991 cheguei à Austrália para começar uma vida nova. 
Foi nesse processo de busca pela liberdade que, em 1994, decidi entrar na 
congregação dos Missionários do Verbo Divino em Sydney, onde fiz teologia 
e, em seguida, mestrado em Melbourne. Na verdade eu sentia o desejo de 
buscar uma maior liberdade interior para poder servir na missão além-fron-
teiras. Com essa espiritualidade, fui ordenado padre em 2004, em Brisbane, 
onde moramos.

Missão é servir, nosso Mestre Jesus não veio para ser servido, mas para 
servir e dar a vida em resgate por muitos (Mc 10,45). 

Cheguei ao Brasil em 2005 e atualmente estou em Humaitá, no meio 
da Região Amazônica, aprendendo a servir nosso povo amazonense. A sim-
plicidade dos povos ribeirinhos do rio Madeira me ensina que a vida é uma 
benção de Deus, mas também é uma passagem, como água que no rio passa 
devagar até o grande mar.
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Dom Hélder Camara diz que na missão não podemos nos deixar blo-
quear com os problemas do mundinho a que pertencemos. A humanidade é 
muito maior, assim como os rios, as florestas, toda a criação de Deus. 

Ao acompanhar e servir os pequenos da Infância e Adolescência Mis-
sionária (IAM), aqui me encontro de novo com a grande Missão que Deus 
tem para cada uma das crianças do mundo. Tal como, no mesmo amor de 
Deus, nasci no país asiático do Vietnã, fui formado na terra de canguru (Aus-
trália), atravessei os mares e os rios para estar aqui na terra amazônica. En-
tão, missão é partir para servir até aos confins do mundo. “Senhor, Tua Vida 
é nossa vida, e Tua Missão é nossa missão” (Santo Arnaldo Jassen). Que a 
força do Verbo seja nossa força para servir na missão.

Pe. Manh Hông Lê, svd, é missionário vietnamita 
atuante em Humaitá, Amazônia.

Palavra de Deus 
Ler (Atos 17,16-34)

Reflexão
O texto nos ajuda a refletir sobre um grande desafio para os tempos de 

hoje: a inculturação da mensagem de Jesus Cristo. Fugindo da perseguição 
em Beréia, Paulo chega a Atenas, o mais importante centro cultural daque-
la época! Seria como se alguém chegasse a Nova York, centro cultural do 
neoliberalismo de hoje! Paulo primeiro percorre vários espaços dentro da 
cidade: as ruas, a praça, o mercado, a sinagoga, até chegar ao areópago, o 
centro cultural e político da cidade. Lá é convidado pelos filósofos a fazer um 
discurso diante das lideranças da cidade. Percebemos que esses intelectuais 
não levam Paulo muito a sério, confundindo-o com um pregador ambulante 
que anuncia religiões exóticas. Coisa que nunca faltou nas cidades de ontem 
e de hoje! Seria como se hoje alguém lhe pedisse para falar de sua fé na res-
surreição diante de um auditório crítico, que considera como superstição a 
fé que você tem! Como falar? O que dizer?

O texto mostra que Paulo soube adaptar-se às exigências da plateia. Fez 
um discurso muito bem elaborado, dentro das normas retóricas da época. 
Mas ele também correu o risco de transformar uma proposta de vida em 
um discurso intelectual. O resultado foi fraco porque, embora bem feito, o 
discurso não converteu nenhum filósofo. Observa-se que a inculturação tra-
balha dentro de limites.

Para conversar
A exemplo de Paulo, como transmitir hoje a mensagem de Jesus Cristo, 

morto e ressuscitado, para as pessoas que vivem na cultura urbana?
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Assistir ao DVD da Campanha Missionária, 3º Dia.
O que você destacaria do testemunho do Pe. Pascal no DVD ou do Pe. 

Manh Lê no livrinho?

Preces
Dirigente: É louvável a generosidade e o desapego de missionários e 

missionárias que deixam sua pátria para servir. Peçamos ao Senhor para que 
nunca lhes faltem a sabedoria e a coragem na missão, rezemos.

Todos: Senhor tua vida é nossa vida, tua missão é nossa missão.

Leitor 1: Que o testemunho dos missionários e missionárias contagie 
nossas comunidades e nos dê alegria de viver mais próximos uns dos outros.

Todos: Senhor tua vida é nossa vida, tua missão é nossa missão.

Leitor 2: Pelos que vivem sem rumo presos às coisas que não satis-
fazem, para que, libertos das amarras do egoísmo, encontrem felicidade e 
alegria na missão de servir.

Todos: Senhor tua vida é nossa vida, tua missão é nossa missão.

Leitor 3: Para que despertem, nas famílias e comunidades cristãs, voca-
ções missionárias com o coração universal, dispostas a anunciar a boa-nova 
do Reino além-fronteiras.

Todos: Senhor tua vida é nossa vida, tua missão é nossa missão.

Oração do Pai Nosso

Oração do Mês Missionário (p. 4).

Compromisso
Tomar conhecimento sobre missionários e missionárias estrangeiros na 

diocese, quantos e onde trabalham. Comparar com o número de missioná-
rios enviados para fora da diocese no Brasil e no mundo.

(Combinar o dia, hora e local do próximo encontro).

Canto: Nova Geração (p. 50).
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(Começar o encontro com uma saudação e o sinal da cruz).

Canto: Teu chamado (p. 26).

Realidade
Dirigente: Dos mais de 7 bilhões de seres humanos, apenas dois terços 

são cristãos (cerca de 2 bilhões). Destes, o cuidado pastoral não atinge mais 
de 3%. Dentre os batizados a grande maioria já não frequenta mais nossas 
igrejas. Existem vastas regiões do mundo onde a proposta do Evangelho ain-
da não foi comunicada. Cresce o número dos que se declaram sem religião 
ou ateus. Daí a necessidade do primeiro anúncio entendido como missão ad 
gentes, para 70% da população mundial. 

Todos: “Ide, portanto, e fazei que todas as nações 
         se tornem discípulas” (Mt 28,19).

Leitor 1: Em 1988, a CNBB publicou o documento “Igreja, Comunhão 
e Missão”. Nele os bispos afirmavam: “As exigências do trabalho pastoral 
em nossas dioceses não nos dispensam da missão ad gentes. Antes, o envio 
missionário contribui para a renovação e vitalidade das Igrejas particulares” 
(n.116). “... As missões ad gentes não são, portanto, algo facultativo para a 
Igreja local, mas fazem parte constitutiva de sua responsabilidade” (n. 117). 

Igreja que Envia

Ambientação

4º Dia

Dispor na mesa ou em lugar visível símbolos da missão ad gentes além-fronteiras. Fotos 
de missionários e missionárias do Brasil atuantes em missão por diversos países. 

Ambientação
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De 1988 para cá, os padres a serviço do povo brasileiro passaram de 13.892 
para 24.598 (em 2014), um aumento de 77%. No entanto o número de pa-
dres brasileiros enviados em missão além-fronteiras é insignificante.

Todos: “Ide, portanto, e fazei que todas as nações 
         se tornem discípulas” (Mt 28,19).

Leitor 2: Apesar da pobreza material em muitas regiões, o continente 
Americano abriga 64% dos cristãos do mundo. Quatro países da América 
Latina figuram entre os mais católicos do mundo (México, Colômbia, Brasil e 
Argentina). O que fazemos com a riqueza da nossa fé, se não a partilharmos 
com o restante da humanidade?

O Brasil conta hoje com cerca de 2.000 missionárias e missionários 
além-fronteiras, em sua maioria religiosas. Esse número é ainda pequeno 
para um país que está acostumado a receber missionários estrangeiros. “É 
dando a fé que ele se fortalece” (RMi 2).

Todos: “Ide, portanto, e fazei que todas as nações 
         se tornem discípulas” (Mt 28,19).

Testemunho
Para ser missionário é preciso praticamente nascer de novo a fim de 

entender e imbuir-se da cultura, dos costumes de um país que não é seu, 
e ser um deles. Desde 1993 trabalho no Japão, na diocese de Yokohama e 
na Província de Shizuoka, distante 250 km da capital Tokyo. Minha missão 
específica é com os migrantes latinos, de modo especial os brasileiros no 
Japão. Atendo dez comunidades na Província de Shizuoka, com missas em 
português, batizados, primeira Eucaristia, matrimônios, velórios, assistência 
aos doentes e visita aos presos. 

Antes da crise mundial de 2008, haviam cerca de 350 mil brasileiros. 
Mas muitos retornaram ao Brasil após a crise, o grande terremoto e o tsuna-
mi no nordeste do país, em 2011. Hoje são cerca de 195 mil.

O Oriente é bastante diferente do Ocidente, com a sua cultura, língua, 
costumes e valores. Isso faz com que muitos se desestabilizam emocio-
nalmente entrando em depressão e vivendo quase como em um “gueto”. É 
nesse momento que as igrejas neopentecostais brasileiras aproveitam para 
arrebanhar os indecisos. É um “prato cheio”, pois prometem soluções para 
tudo. A sociedade japonesa é muito fechada, com seus costumes e normas 
rígidas às quais nem sempre os brasileiros se adaptam. Muitos trabalham no 
sábado e domingo e nem sempre podem participar da comunidade. O gran-
de desafio é a educação das crianças brasileiras nascidas no Japão. Os pais 
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quase não têm tempo para elas. Pensam em trabalhar, no dinheiro e acabam 
descuidando dos filhos. Aí começa a delinquência juvenil, roubos e drogas. 
Outro problema é a desintegração da família, dos casais que não têm tempo 
para si. Um trabalha de dia e outro durante a noite e pouco se encontram. 
Diante desses problemas acabam se esquecendo de Deus. Há jovens e adul-
tos que só procuram a Igreja para o batismo, a primeira eucaristia, a crisma 
e o matrimônio. 

Contudo, muitos catequistas que me ajudam começaram a sua cami-
nhada aqui no Japão.

Há 20 anos iniciamos um trabalho social com moradores de rua. Jun-
to com os voluntários japoneses, peruanos, filipinos e vietnamitas foi cria-
do o Grupo Esperança. Os moradores de rua são quase todos japoneses. 
Levamos a eles sopão, bolinho de arroz, chá, roupas e remédios. Também 
procuramos, por meio da assistência social da prefeitura, tirá-los das ruas e 
colocá-los em casas.

Estou no Japão há 21 anos, mas antes de vir para cá pedi para ser 
missionário em Angola. Depois de dois anos acabei vindo para o Japão em 
1993. Nesse tempo pensei em retornar ao Brasil, mas vendo o rebanho per-
dido e desorientado sem pastor, não tive coragem de deixá-lo. Apesar dos 
problemas, aqui me sinto feliz e realizado como padre e missionário. Nas 
horas difíceis sempre penso que o meu Mestre é Jesus e é por Ele e para Ele 
que estou a serviço da missão na Ásia. 

Pe. Evaristo Higa é missionário brasileiro no Japão.

Palavra de Deus
Ler (Atos 13, 1-5)

Reflexão
O texto do nosso encontro de hoje mostra a primeira iniciativa orga-

nizada de missão. Foi uma decisão da comunidade de Antioquia. Certo dia, 
durante uma celebração, animados pelo Espírito Santo, a comunidade toma 
a decisão de enviar gente para anunciar a Boa Nova em outros lugares. A 
Igreja em Antioquia tinha uma consciência muito viva de ser animada pelo 
Espírito de Jesus. Eles chegaram à conclusão de que a vivência do Evangelho, 
uma experiência boa e gratificante, deveria ser partilhada com outras pesso-
as. Missão é partilhar com outras pessoas a experiência de viver no Espírito 
do Ressuscitado. 

A comunidade designa então Barnabé e Paulo para esse serviço missio-
nário. Ninguém é missionário sozinho. A missão se faz em equipe. E nessa 
equipe estão dois membros do Conselho daquela comunidade: Barnabé e 
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Paulo. A eles se juntam João Marcos. Uma comunidade consciente não envia 
qualquer pessoa em missão! Enviam-se em missão pessoas bem preparadas 
e com liderança. A comunidade então reza, impondo as mãos sobre a equipe 
e a envia em missão. A iniciativa e a responsabilidade pela missão são da 
comunidade. Os missionários têm consciência de que são delegados de uma 
comunidade. Depois de fazer o trabalho, a equipe voltará para Antioquia, 
para fazer seu relatório (cf. At 14,27).

Para conversar
Uma comunidade consciente de viver no Espírito de Jesus se abre 

para a missão. De que maneira nossa comunidade vive sua vocação 
missionária?

Assistir ao DVD da Campanha Missionária, 4º Dia.
1. O que mais lhe chamou atenção nos depoimentos da Irmã Enedir e 

do Irmão Dorvalino na Angola?

Preces
Dirigente: O impulso missionário é sinal de vitalidade da Igreja. Eleve-

mos nossas orações a Deus para que suscite boas e numerosas vocações 
missionárias, promovendo toda forma de cooperação na evangelização, di-
zendo:

Todos: É missão de todos nós, Deus chama quero ouvir a sua voz.

Leitor 1: Faz parte da essência da Igreja ser missionária. Quem não se 
abre para a missão fica estagnado. Senhor, abençoai e protegei os missioná-
rios e missionárias além-fronteiras.

Todos: É missão de todos nós, Deus chama quero ouvir a sua voz.

Leitor 2: Quem vai para a missão, normalmente recebe muito mais da-
quilo que dá. Senhor, dai-nos a alegria de partilhar os dons que recebemos.

Todos: É missão de todos nós, Deus chama quero ouvir a sua voz.

Leitor 3: Somos gratos pela fé que recebemos, pela vida e os dons que 
o Senhor nos dá. Em todo o mundo, muitos esperam receber um pouco 
daquilo que temos.

Todos: É missão de todos nós, Deus chama quero ouvir a sua voz.

Oração do Pai Nosso

Oração do Mês Missionário (p. 4).
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Compromisso
Buscar informações sobre os missionários e missionárias brasilei-

ros além-fronteiras, rezar por eles e estabelecer comunicação por meio de 
e-mails para conhecer seus trabalhos. Motivar a contribuição de todos na 
Coleta do Dia Mundial das Missões (dias 17 e 18 de outubro). 

(Combinar o dia, hora e local do próximo encontro).

Canto: Alma Missionária

CANTOS

ALMA MISSIONÁRIA

1. 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 aonde as crianças necessitem tuas palavras
Necessitem... sentido de viver!
Onde falte a esperança, onde tudo seja triste
Simplesmente.... por não saber de ti!

2. 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...

3. 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...

25
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TEU CHAMADO

1. Um dia escutei teu chamado 
divino recado batendo no coração.
Deixei deste mundo às promessas 
e fui bem depressa ao rumo da tua mão. 

Tu és a razão da jornada 
Tu és minha estrada meu guia meu fim. 
No grito que vem do Teu povo 
Te escuto de novo Chamando por mim! 

2. Os anos passaram ligeiro, 
me fiz um obreiro do reino de paz e amor.
Nos mares do mundo navego 
e as redes me entrego tornei-me teu pescador.
 
3. Embora Tão fraco e pequeno caminho sereno 
com força que vem de ti. 
A cada momento que passa revivo 
esta graça de ser teu sinal aqui. 

VIDA ABUNDANTE 
(Hino da IAM)

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 alegria, construiremos, Senhor Jesus, teu Reino de amor!
A Boa Nova anunciaremos com nossa vida, em teu nome, Senhor!
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(Começar o encontro com uma saudação e o sinal da cruz).

Canto: Maria de minha infância (p. 51).

Dirigente: Hoje voltamos nossa atenção para as crianças e adolescentes. 
Entre as inúmeras iniciativas para valorizar e acreditar na força das crianças, a 
Igreja dispõe da Pontifícia Obra da Infância e Adolescência Missionária (IAM). O 
objetivo é despertar o protagonismo missionário das crianças e adolescentes, 
bem como envolver pais, educadores e responsáveis na missão. Em 2015, a IAM 
está celebrando 172 anos de existência e, no Brasil, vivenciam-se as conclusões 
do 1º Congresso Americano da IAM que aconteceu em maio de 2014 com cerca 
de 700 pessoas de 17 países. Um dos compromissos assumidos nesse evento 
foi a multiplicação de grupos dessa Obra não só em comunidades, mas tam-
bém em escolas católicas, de modo que crianças e adolescentes experimentem 
o carisma além-fronteiras e aprendam a realizar sacrifícios para ajudar outras 
crianças e adolescentes menos favorecidos pelo mundo.

Todos: Desde pequenos aprendemos a servir.

Leitor 1: Fundada na França, por dom Carlos Forbin-Janson, o carisma 
da IAM é bem simples e se desenvolve por meio de dois gestos concretos: 

A Missão dos Pequenos

Ambientação

5º Dia

Dispor cartazes da Infância e Adolescência Missionária e fotos das crianças da catequese 
ou demais trabalhos infantis realizados na comunidade.

Ambientação
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uma Ave-Maria ao dia e uma moeda por mês para ajudar as crianças e 
adolescentes em todo o mundo. Por meio da IAM, as crianças são educadas 
a uma visão universal da missão. Este é o primeiro serviço em que a Igreja 
Católica confiou totalmente às crianças e adolescentes.

Todos: Desde pequenos aprendemos a servir.

Leitor 2: Na experiência do cofrinho escutamos, com frequência, rela-
tos de crianças que renunciaram a lanches ou economizaram para fazer o 
gesto do sacrifício. A cada ano, as Pontifícias Obras Missionárias reconhe-
cem o crescimento dos cofrinhos mantidos pelos grupos de IAM espalhados 
em todo o território nacional e celebram a experiência das jornadas nacio-
nais realizadas sempre no último domingo de maio. É um dia para a IAM do 
Brasil celebrar o seu carisma e fazer a entrega dos cofrinhos.

Todos: Desde pequenos aprendemos a servir.

Testemunho
Eu nasci em Rio das Vacas, na cidade de Lagarto, estado de Sergipe. Sempre 

em meu coração ardeu um desejo de amar ao Senhor e servi-lo, mas queria que 
isso fosse de forma mais concreta. Assim, no ano de 2000 e 2001, participei de 
encontros vocacionais, pois desejava ser religiosa missionária. Tinha um grande 
exemplo na família que era a irmã Maria Valmira (PMV). Quando ela voltou da 
África, senti-me movida pelo desejo de ser missionária e ingressei, em 2001, na 
Congregação das Pias Mestra Venerini. Para mim, ser missionária é estar numa 
atitude de profunda escuta aos pés do Mestre Jesus, com o desejo de experi-
mentar, testemunhar e anunciar seu amor e fazer a sua vontade. Vivo a minha fé 
fundamentada na Palavra de Deus, na escuta a mim mesma, na espiritualidade 
e carisma Venerini, no amor à natureza e no relacionamento com as pessoas. 

No ano de 2013, surgiu a proposta para a missão além-fronteiras no Chile. 
Mesmo com o coração cheio de medo, aceitei esse convite de Deus e estou no 
Chile há um ano. As alegrias que experimento é que Deus se manifesta com a 
sua ternura na bondade das pessoas com seus gestos de generosidade e solida-
riedade. É bonito ver os sorrisos das crianças, a fé viva e atuante de adolescentes 
e jovens que estão na catequese e na Igreja. 

Sobre a IAM, conheci a obra em 2001 quando me encantei pelas cores 
missionárias e o coral de animação. Lembro que tinha umas sacolas missioná-
rias de cada cor dos continentes que me chamaram a atenção. Mas a paixão 
pela IAM começou em 2003 quando ajudava no coral missionário, no convento 
de Lagarto (SE). Participei de algumas formações promovidas pelas irmãs e, no 
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estágio do noviciado, continuei a colaborar com a Obra. No ano de 2007, fui 
eleita coordenadora diocesana da IAM em Alagoinhas, ficando como animado-
ra de toda a diocese e também de uma parte da Regional Nordeste 3. Depois, 
juntamente com Ana Castro e Denis, comecei a assessorar e animar formações 
em Alagoinhas, Salvador e Sergipe. De lá para cá, só fez crescer em mim o amor 
por essa Obra, pelas crianças, adolescentes, jovens e pela missão além-frontei-
ras. Agora no Chile, meu desejo é implantar a IAM na comunidade onde vivo. 
Aqui existe um grande número de crianças e adolescentes que necessitam co-
nhecer e amar a Jesus como discípulos missionários.

Irmã Islaneide Santos de Araujo, religiosa da 
Congregação Pias Mestra Venerini, missionária no Chile.

Palavra de Deus
Ler (Lc, 2,41-52)

Reflexão
Qual era a mística que sustentava Jesus em sua missão? O texto de nosso 

encontro de hoje mostra a escola que Jesus frequentou para descobrir e assu-
mir sua missão. Jesus não teve oportunidade, como o apóstolo Paulo, de estu-
dar em alguma escola de estudos superiores. Ele passou a maior parte de sua 
vida no anonimato, em Nazaré, uma pequena aldeia da região rural da Galileia. 
Lá viveu e se formou na escola da vida. 

O texto destaca que Jesus participava das devoções e da religiosidade da 
sua vida familiar. Todos os anos ia com seus pais nas romarias para Jerusalém, 
por ocasião das grandes festas religiosas do povo. Foi em sua casa que Jesus 
aprendeu a andar, a falar, a trabalhar, a rezar, a conviver, a pensar, a amar. A base 
da vida missionária de Jesus foi a convivência caseira. O texto mostra também 
que Jesus conhecia bem a Bíblia, a ponto de conseguir dialogar com os douto-
res e os teólogos. Na comunidade a Bíblia era lida e interpretada nos encontros 
semanais da sinagoga de Nazaré. A base da vida missionária de Jesus foi sua 
convivência e participação nas celebrações de sua comunidade. Nessa sua vida 
caseira e comunitária, Jesus aprendeu que sua missão dependia de sua vida, de 
sua intimidade com o Pai. Jesus rezava muito, passando noites em oração, onde 
procurava saber o que o Pai queria dele. A base da vida missionária de Jesus foi 
sua total obediência à vontade do Pai.

Para conversar
O que chama mais a sua atenção na escola que Jesus frequentou? Por quê?
De que maneira Jesus é um modelo para os pequenos missionários de hoje?
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Assistir ao DVD da Campanha Missionária, 5º Dia.
Qual seria a missão das crianças e adolescentes na Igreja?

Preces
Dirigente: Recordando a missão das crianças e adolescentes, peçamos 

ao Senhor que sempre nos ilumine no caminho do serviço, rezemos.
Todos: Senhor, iluminai a missão dos pequenos.

Leitor 1: Para que todas as crianças e adolescentes sejam servidores 
humildes, a exemplo de Jesus, seguindo sempre firmes na oração e na soli-
dariedade, rezemos.

Todos: Senhor, iluminai a missão dos pequenos.

Leitor 2: Para que nossas dioceses, paróquias e comunidades nunca 
esqueçam que crianças também podem assumir a missão, ajudando a servir 
aos mais necessitados, rezemos.

Todos: Senhor, iluminai a missão dos pequenos.

Leitor 3: Para que o fardo dos maus tratos e abandono carregado por 
tantas crianças e adolescentes seja aliviado pela graça de Deus. Que nunca 
lhes falte a proteção e a educação, rezemos.

Todos: Senhor, iluminai a missão dos pequenos.

Leitor 4: Pelos grupos de Infância e Adolescência Missionária, para que 
despertem nas crianças e adolescentes cristãos a consciência de serem pro-
tagonistas da evangelização em todo o mundo, rezemos.

Todos: Senhor, iluminai a missão dos pequenos.

Oração do Pai Nosso

Oração do Mês Missionário (p. 4).

Compromisso
Como as crianças podem ser valorizadas na missão? Conhecer mais 

sobre a Obra da Infância e Adolescência Missionária e ver como começar um 
grupo na comunidade ou paróquia. 

(Combinar o dia, hora e local do próximo encontro).

Canto: Vida Abundante (Hino da IAM) (p. 26).
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(Começar o encontro com uma saudação e o sinal da cruz).

Canto: Povos da América (Hino do COMLA 5) (p. 52).

Realidade
Dirigente: O Documento de Aparecida elencou os novos rostos de po-

breza em realidades nas quais a Igreja é chamada a evangelizar. São rostos 
concretos, de antigas e novas pobrezas, tais como migrantes, moradores de 
rua, enfermos, dependentes químicos e detidos em prisões, excluídos por 
questões de gênero, etnia e situação socioeconômica; mulheres, crianças e 
adolescentes em situação de risco, desempregados, sem terra, famintos, ví-
timas de violência, jovens sem rumo. Não se trata simplesmente de pobreza, 
mas da exclusão social. Hoje, “os excluídos não são somente ‘explorados’, mas 
‘supérfluos’ e ‘descartáveis’ (DAp 65).

Todos: “Quem quiser ser o primeiro, seja o servo de todos” (Mc 10,44).

Leitor 1: O Concílio Vaticano II indicou que as realidades e contextos 
determinam a Missão. “As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias 
dos seres humanos do nosso tempo, sobretudo dos pobres e atribulados, 
são também alegrias e esperanças, tristezas e angústias dos discípulos de 

As Periferias nos Chamam

Ambientação

6º Dia

Reunir terra, sementes, plantas, tambor, cruz, velas, cartaz da Campanha Missionária 
2015 e a Bíblia. Nesse ambiente, colocar símbolos que recordem serviços da Igreja rea-
lizados em periferias, migrações, indígenas, quilombolas, povo de rua, pastorais sociais, 
entre outros. Reunir também nomes de mártires da caminhada.

Ambientação
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Cristo” (GS 1). Para o papa Francisco, a realidade pede uma Igreja samaritana 
“em saída” missionária, com clara opção preferencial pelos pobres, lutando 
pela justiça e pela libertação integral dos esquecidos. No Brasil ou além-
fronteiras, hoje a missão continua a ser difícil e complexa, como no passado, 
e requer a coragem e a luz do Espírito.

 
Todos: “Quem quiser ser o primeiro, seja o servo de todos” (Mc 10,44).

Leitor 2: Fiéis ao Evangelho, mulheres, homens, crianças, anciãos, indí-
genas, quilombolas, lavradores, operários, estudantes, mães de família, ad-
vogados, professores, prefeitos, militantes e agentes de pastoral, artistas e 
comunicadores, pastores, sacerdotes, catequistas, bispos... lavaram as vestes 
de seus compromissos no sangue do Cordeiro. Nomes conhecidos como 
Romero, Frei Tito, Josimo, Ezequiel, João Burnier, Dorothy, Adelaide, Chico 
Mendes e Santo Dias ou anônimos, todos são fermentos do Reino. “Vidas 
pela Vida, vidas pelo Reino...Todas as nossas vidas, como as suas vidas, como 
a Vida d’Ele. O Mártir Jesus”. 

Todos: “Quem quiser ser o primeiro, seja o servo de todos” (Mc 10,44).

Testemunho
Ser missionário significa “sair”. Para minha geração jovem e franciscana 

dos anos 60 e 70, esse sair concretizou-se no discernimento das opções 
eclesiais feitas pelo Concilio Vaticano II. Opções essas que passavam pelo 
resgate da fraternidade nas comunidades, pelo mundo visto como uma úni-
ca família, pelo ecumenismo com rejeição de clericalismos. Era sobretudo 
acolher o imenso campo dos desafios que os pobres nos jogavam (e jogam) 
na cara e no coração, como cristãos. 

Foi com essa visão que, da Itália, eu vim para o Brasil e me inseri na Pas-
toral da Terra. Desde 1975, ano da minha chegada, em plena ditadura militar 
e civil, bispos, pastores, padres, religiosas, lideranças sindicais, animadoras 
e animadores de comunidades foram os profetas da Igreja do Vaticano II e 
das conferências de Medellín e Puebla, que nos apontaram esse caminho. A 
Pastoral da Terra e outras pastorais ligadas às situações vividas pelos pobres 
tornavam-se pastorais da vida e do respeito a culturas e opções religiosas, 
com seus processos originais e complexos, com problemáticas e contradi-
ções. Duas palavras bastam para expressar suas exigências de mudança: es-
cravidão e colonização. 

Essa nossa geração missionária da Comissão Pastoral da Terra, já com 
muita história, sente ainda hoje o desafio de Francisco e Clara de Assis que 
ecoa pelo papa Francisco: aceitar sermos envolvidos pela ternura e pelo res-
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peito “amoroso e político” ao protagonismo dos mais pobres entre os po-
bres: índios, quilombolas, camponeses: sem-terra, assalariados, pequenos 
agricultores, moradores das periferias e outros, com redobrado esforço pe-
los que vivem permanentemente ameaçados pela força bruta do capital, das 
armas e das leis.

Sermos missionários, hoje, significa abrir os olhos e o coração para 
continuar caminhando ao lado dos pobres. Significa não se deixar envolver 
pelas seduções de um sistema dominador que corrompe e privilegia alguns 
poucos, promovendo o consumismo e a passividade dos pobres. Atentar 
para não se deixar seduzir por privilégios que envolvem, inclusive, os pró-
prios irmãos de fé, pois ao nosso lado, há quem desconsidere que terra, 
água, ambiente, alimento, moradia, liberdade sejam autênticos capítulos do 
Evangelho de Jesus, embora seja claro o exemplo de quando multiplicou 
pães e peixes e fugiu quando queriam fazê-lo Rei. 

Frei Luciano Bernardi, ofmconv, 
da Comissão Pastoral da Terra da Bahia e Nacional. 

Palavra de Deus 
Ler (Atos 9, 32-43)

Reflexão 
Missão é ser solidário com as várias realidades do povo pobre. O texto 

de nosso encontro de hoje relata a ação missionária de Pedro nas cidades de 
Lida e Jope, perto da Faixa da Gaza. Ele encontra várias pessoas enfrentando os 
problemas de seu dia-a-dia. Pedro se hospeda na casa de Simão, o curtidor. Por 
sua profissão, Simão é considerado impuro aos olhos da religião oficial e por 
isso marginalizado da vida religiosa. Depois ele faz uma visita à casa de Enéias, 
um paralítico que estava de cama há oito anos. Outro marginalizado por ter 
uma deficiência física. Depois fica sabendo do falecimento de dona Tabita, em 
Jope. Ela era muito querida pela comunidade porque coordenava um grupo de 
viúvas que ajudavam os outros com trabalhos de corte e costura. Pedro segue 
para lá, para expressar sua solidariedade com a comunidade entristecida.

Em todos esses encontros Pedro leva a Vida que vem do Ressuscitado. 
E mostra que tudo faz parte da missão: acolhida, hospedagem, visitas aos 
doentes, trabalhos comunitários, orações, curas, celebrações, tensões, morte, 
tristeza, alegria, paz. Tudo o que dá para rir e para chorar! São situações que 
pedem esforço solidário e comunhão fraterna. Pedro nos ensina que a mis-
são se concretiza no serviço a diferentes frentes pastorais que procuram ser 
uma resposta às necessidades das pessoas pobres.
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Para conversar
De que maneira se manifesta em nossa comunidade a solidariedade para 

com as pessoas necessitadas? Existe marginalização em nossas práticas religiosas?

Assistir ao DVD da Campanha Missionária, 6º Dia.
O que o Projeto Justiça nos Trilhos pode nos ensinar?

Preces
Dirigente: Ao Deus criador de todos os povos e culturas, que em seu 

Filho, o Cristo Libertador se encarnou neste solo sagrado para a redenção 
de todos, rezemos.

Todos: Vidas pela Vida, vidas pelo Reino.

Leitor 1: Para que, iluminados pela sabedoria evangélica e pelo man-
damento do amor, tenhamos maior sensibilidade aos clamores e causas dos 
excluídos, rezemos.

Todos: Vidas pela Vida, vidas pelo Reino.

Leitor 2: Ó Deus Libertador, como outrora no Egito, ouvi hoje o grito 
das comunidades indígenas e quilombolas que lutam pelos seus direitos à 
terra e à liberdade, rezemos.

Todos: Vidas pela Vida, vidas pelo Reino.

Leitor 3: Senhor olhai para os missionários e missionárias que traba-
lham inseridos nas causas sociais para defender e fortalecer a vida, rezemos.

Todos: Vidas pela Vida, vidas pelo Reino.

Oração do Pai Nosso

Oração do Mês Missionário 2014 (p. 4).

Compromisso
Que compromisso vamos assumir para tornar a nossa Igreja mais sa-

maritana e “em saída” missionária?

(Combinar o dia, hora e local do próximo encontro).

Canto: Virá o dia em que todos (p. 53).
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(Começar o encontro com uma saudação e o sinal da cruz).

Canto: Se calarem a voz dos profetas (p. 40).

Realidade
Dirigente: O papa Francisco proclamou 2015 como o Ano da Vida 

Consagrada, com o tema “A Vida Consagrada na Igreja hoje: Evangelho, Pro-
fecia e Esperança”. É um tempo de graça para todos os consagrados e con-
sagradas voltarem-se à origem dos carismas específicos das congregações e 
atualizá-los, segundo os critérios do Evangelho. Na riqueza dos carismas, a 
Vida Religiosa mostra ao mundo a alegria interior de pessoas que encontra-
ram em Cristo a verdadeira esperança. Entre os mais de 2.000 missionários e 
missionárias brasileiros no exterior, cerca de 90% pertencem à Vida Religiosa 
Consagrada, em especial, feminina.

Todos: A Vida Consagrada na Igreja hoje: Evangelho, Profecia e Esperança.

Leitor 1: Em sua carta às pessoas consagradas, o papa Francisco lem-
brou que, desde o início da vida dos monges e o que segue depois, o essen-
cial está em fazer uma adesão completa a Jesus Cristo ao ponto de afirma-
rem, como São Paulo: “Para mim, o viver é Cristo” (Fl 1, 21). Em dois mil anos, 
inúmeros cristãos sacrificaram a vida para permanecerem fiéis a Cristo, mui-

A Vida Consagrada na Igreja

Ambientação

7º Dia

Providenciar fotografias e recortes de notícias sobre religiosos e religiosas em missão. 
Destacar a presença de congregações e institutos de Vida Consagrada na região ou ci-
dade. Juntar ao cartaz da Campanha Missionária, Bíblia (Evangelho), vela (profecia) 
pomba (esperança).

Ambientação
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tos deles foram pessoas de Vida Religiosa Consagrada. Nomes conhecidos 
como Irmã Dorothy, Irmã Adelaide, padre Ezequiel Ramin, Padre Josimo, ou 
anônimos, todos são fermentos do Reino. E mesmo pregados em uma cruz, 
os mártires são fermento do Reino e produzem frutos para a vida eterna.

Todos: A Vida Consagrada na Igreja hoje: Evangelho, Profecia e Esperança.

Leitor 2: A Vida Consagrada mostra ao mundo que existem mártires 
também da caridade, de um “martírio cotidiano” que nem sempre passa pelo 
sangue, mas pela lógica de Jesus, do amor-serviço, da doação. Não dá para 
conceber a consagração a Deus para a missão sem entender o martírio como 
fidelidade. A Igreja não precisa de mártires pelo sangue, mas primeiramente 
de pessoas fiéis à sua missão. As suas vidas já foram doadas no momento 
de sua consagração e enquanto houver esse martírio, a fidelidade a Cristo, 
haverá credibilidade, profecia e esperança.

Todos: A Vida Consagrada na Igreja hoje: Evangelho, Profecia e Esperança.

Testemunho
Nesse relato da minha experiência como Irmão Marista e catequista 

gostaria de dizer o quanto está sendo significativo servir nessa parte da Igre-
ja, na cidade de Porto Velho, em Rondônia.

Desde a década de 80, iniciei minha jornada como catequista e para-
lelamente como estudante de magistério para ser professor na cidade de 
Manaus (AM), onde nasci. Em 1984 comecei atuando como catequista na 
comunidade Santa Cecília, na paróquia de Santa Rita de Cássia, ficando aí 
até 1988. 

No ano seguinte fui enviado à cidade de Lábrea (AM) para iniciar o 
aspirantado com os Irmãos Maristas das escolas. Fiquei lá um ano, atuando 
como catequista e professor na Escola Santo Agostinho. Entre os anos 1990 
e 1992 dei continuidade à minha formação (postulado e noviciado) em Belo 
Horizonte (MG). Após a primeira profissão Religiosa fui enviado a várias dio-
ceses onde atuei como catequista e professor no desejo de servir a crianças 
e jovens mais carentes.

A minha missão predileta sempre foi ser catequista. Trabalhei como 
coordenador paroquial, diocesano e, atualmente, como articulador da Ani-
mação Bíblico Catequética do Regional Noroeste da CNBB. 

A essa missão de educador e catequista, também acrescentei a de aten-
der às pessoas na saúde, com terapias de bio saúde, tratamento esse muito 
praticado em nossa região, principalmente para aqueles que não têm aten-
dimento médico convencional. 
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Ciente de que nossos jovens sofrem tantas necessidades, em todos os 
sentidos, faço da minha caminhada de consagrado uma constante entrega 
a Deus no serviço e na doação ao povo amazônico, em que procuro ser 
fermento do Evangelho, profecia e esperança.

Sinto-me feliz juntamente com meus coirmãos de congregação em po-
der servir as crianças e os jovens aqui em Porto Velho na missão de dar a 
conhecer Jesus Cristo por meio de Maria. Nisso se resume a nossa missão 
na Igreja e no mundo como Irmãos consagrados.

Ser irmão religioso hoje, consiste em dar testemunho. Um consagrado 
não é importante pelo que faz, mas sim pelo que é, por sua essência, seu 
jeito de ser, na forma de se comunicar. Na Igreja, não somos uma interme-
diação entre o padre e o leigo. Também não somos padres pela metade, mas 
temos uma identidade própria que nos caracteriza como consagrados na 
Igreja. Somos homens que, primeiramente pelo batismo e pela consagração, 
desejamos expressar, pelos conselhos evangélicos de pobreza, castidade e 
obediência, a nossa radicalidade em seguir o mestre Jesus. Assim é o Irmão 
consagrado.

Irmão Jorge Luiz Maia, é Marista e articulador da 
animação bíblico-catequética do Regional Noroeste.

Palavra de Deus
Ler (Romanos 12, 3-13)

Reflexão
Viver a proposta de Vida Consagrada é assumir a missão de construir 

uma comunidade profética, empenhando-se na construção de relações fortes e 
verdadeiras. No texto de nosso encontro de hoje vamos ler as recomendações 
que Paulo faz para a comunidade de Roma. Para Paulo, a vida cristã se faz no 
seguimento de Jesus, vivido comunitariamente no Espírito. É concretizar em sua 
vida os compromissos batismais, vivendo aqui e agora a graça misericordiosa 
de Deus. Cada pessoa oferece sua vida na construção do corpo, que é a comu-
nidade, construindo relações com as outras pessoas, com Deus e com o mun-
do todo. Para viver essa proposta, Paulo ensina que devemos nos colocar com 
simplicidade a serviço dos outros. Todos precisam da contribuição que cada um 
pode dar. E cada um precisa do apoio e da presença de todos para se sentir forte 
em sua opção missionária. Dessa forma, a vivência da proposta evangélica de 
Jesus torna-se um sinal profético para uma sociedade como a nossa, marcada 
pelo individualismo e pelo consumismo. 

Vivendo comunitariamente os laços do amor, demonstraremos nossa ale-
gria na esperança, sendo pacientes diante de qualquer dificuldade, sempre per-
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severantes na oração. Uma comunidade que vive o Evangelho torna-se um sinal 
profético, irradiando alegria e esperança para todos.

Para conversar
De que maneira você está vivendo hoje seus compromissos batismais? 
Quais são hoje os maiores desafios para quem quer consagrar a sua vida 

trilhando o Caminho de Jesus?
 
Assistir ao DVD da Campanha Missionária, 7º Dia.
O que significa a Vida Consagrada para a missão? 
 
Preces
Dirigente: Neste Ano da Vida Consagrada, rezemos ao Deus de bonda-

de, pelos religiosos e religiosas em sua missão de testemunhar o Evangelho 
na profecia e na esperança, dizendo:

Todos: Senhor, fortalecei os religiosos e religiosas em sua missão de servir.

Leitor 1: Pelas Congregações, Institutos de Vida Consagrada e as Socie-
dades de Vida Apostólica, para que fiéis ao carisma sejam no mundo sinal de 
profecia e esperança, rezemos.

Todos: Senhor, fortalecei os religiosos e religiosas em sua missão de servir.

Leitor 2: Pelos irmãos e irmãs religiosas em missão além-fronteiras, em 
especial em situações de risco para que permaneçam fiéis ao mandato de 
Jesus. 

Todos: Senhor, fortalecei os religiosos e religiosas em sua missão de servir.

Leitor 3: Pelos consagrados e consagradas comprometidos com as 
grandes causas: indígenas, quilombolas, sem-terra, sem-teto, migrantes e 
todos aqueles que se encontram à margem da sociedade, para que sejam 
presença de Deus misericordioso, rezemos.

Todos: Senhor, fortalecei os religiosos e religiosas em sua missão de servir.

Oração do Pai Nosso

Oração do Mês Missionário 2014 (p. 4).

Compromisso
Conhecer os carismas das Congregações e Institutos de Vida Consa-

grada atuantes na diocese ou na cidade. Identificar o número e o nome de 
religiosos e religiosas da região que estão além-fronteiras. 
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Incentivar a participação generosa na Coleta do dia Mundial das Mis-
sões, 17 e 18 de outubro.

(Combinar o dia, hora e local do próximo encontro).

Canto: Missão de todos nós.

CANTOS
MISSÃO DE TODOS NÓS
 
O Deus que me criou, me quis me consagrou
para anunciar o seu amor. (bis)

Eu sou como chuva em terra seca (bis)
pra saciar, fazer brotar: eu vivo para amar e pra servir! (bis)

É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz! (bis)

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

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

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

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

39
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SE CALAREM A VOZ DOS PROFETAS

1. Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão.
Se fecharem os poucos caminhos, mil trilhas nascerão.

Muito tempo não dura a verdade,
nestas margens estreitas demais.
Deus criou o infinito, pra vida ser sempre mais!
É Jesus este pão de igualdade, viemos pra comungar.
Com a luta sofrida de um povo, que quer ter voz, ter vez, lugar.
Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar.
Com a fé e união, nossos passos um dia vão chegar!

2. O Espírito é vento incessante, que nada há de prender.
Ele sopra até no absurdo, que a gente não quer ver.

3. No banquete da festa de uns poucos, só rico se sentou.
Nosso Deus fica ao lado dos pobres, colhendo o que sobrou.

4. O poder tem raízes na areia, o tempo faz cair:
União é a rocha que o povo usou pra construir.

PELOS CAMINHOS DA AMÉRICA

Pelos caminhos da América: (3) Latino América!

1. Pelos caminhos da América, há tanta dor, tanto pranto,
nuvens, mistérios e encantos, que envolvem nosso caminhar.
Há cruzes beirando a estrada, pedras manchadas de sangue,
apontando como setas, que a liberdade é pra lá.

2. Pelos caminhos da América, há monumentos sem rosto,
heróis pintados, mau gosto, livros de história sem cor.
Caveiras de ditadores, soldados tristes, calados,
com olhos esbugalhados, vendo avançar o amor, ô, ô.

3. Pelos caminhos da América, há mães gritando qual loucas,
antes que fiquem tão roucas, digam onde acharão
seus filhos mortos, levados na noite da tirania.
Mesmo que matem o dia, elas jamais calarão.
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(Começar o encontro com uma saudação e o sinal da cruz).

Canto: Pelos caminhos da América (p. 40).

Realidade
Dirigente: A Pan-Amazônica é constituída pelo Brasil, Equador, Venezuela, 

Peru, Bolívia, Guiana, Guiana Francesa e Suriname. A região inclui áreas urba-
nas, rurais, quilombolas, ribeirinhas, áreas de secas e de inundações, amplas 
estradas e vias barrentas, grandes florestas e o cerrado. Na Região vivem povos 
tradicionais, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, extrativistas... As grandes me-
trópoles são povoadas de imigrantes, operários e desempregados. Em vista de 
uma maior comunhão e articulação na missão da Igreja naquela vasta região, 
em setembro de 2014, foi criada a Rede Eclesial Pan-amazônica (REPAM) que, em 
março de 2015, foi apresentada ao papa Francisco, em Roma. 

Leitor 1: A nossa Igreja servidora está presente na Amazônia, com mis-
sionários e missionárias que não deixam cair a esperança e a profecia. Existem 
projetos de Igrejas-Irmãs de apoio e solidariedade e a Comissão para a Amazô-
nia da CNBB coordena diversas iniciativas de serviço. Contudo, há o alerta muito 
claro acerca dos problemas da região.

O Grito que vem da Amazônia

Ambientação

8º Dia

Organizar o ambiente com destaque para a Palavra de Deus, o cartaz da Campanha Mis-
sionária, velas, símbolos da Amazônia, imagens de rostos das populações e do serviço da 
Igreja na RegiãoAmazônica.

Ambientação
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Todos: É o Espírito que dirige a missão!

Leitor 2: O bispo de Roraima, dom Roque Paloschi descreve a realidade: 
“A Amazônia está sofrendo uma grande avalanche de projetos do capital na-
cional e internacional que vê a Região simplesmente como um espaço a ser 
ocupado e explorado”. Entre as atividades predatórias do meio ambiente e 
dos povos locais, estão o agronegócio, as monoculturas de cana-de-açúcar, 
soja, dendê e eucalipto. A criação do gado bovino em grandes extensões, as 
hidrelétricas, as estradas e outras grandes obras. As populações indígenas e 
ribeirinhas são as mais afetadas em seus direitos fundamentais, embora se-
jam verdadeiros guardiões da biodiversidade. Reconhecemos nesses povos 
a riqueza de sua diversidade étnica e cultural, seus saberes e conhecimentos, 
seu patrimônio espiritual que nos apontam para outros caminhos de relação 
entre as pessoas, entre o ser humano e a criação, e com Deus Pai e Criador. 

Todos: É o Espírito que dirige a missão!

Testemunho
Chegamos a Roraima no início de 2002. Éramos um jovem casal de 

espanhóis, Leigos Missionários da Consolata. Logo nos inserimos na re-
alidade da Amazônia, o que iria transformar a nossa vida para sempre. O 
nosso primeiro contato com a Missão foi um encontro com os povos indí-
genas da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, onde moramos os primeiros 
quatro anos. Devemos muito aos povos da Raposa Serra do Sol. Em sua luta 
paciente e decidida pela terra fomos descobrindo o sentido profundo da 
perseverança, união e esperança, na certeza da presença do Deus da Vida. 
Diante de sua profunda espiritualidade, aprendemos com os povos indíge-
nas que a Missão passa pelo diálogo e admiração. A Missão inclui a defesa 
da vida e dos direitos e por isso mesmo exige também abraçar e assumir o 
conflito. Dificilmente há Missão sem conflito, sem Páscoa. Nessa experiência 
descobre-se a presença profunda de Deus. 

Em Roraima fomos construindo também nossa família. Nasceram Mayu, 
Anai e Irén, nossos três filhos que carregam em seus nomes a comunhão pro-
funda com a riqueza cultural que representa os povos indígenas para todo o 
mundo. Ser família em meio de outras famílias sempre ajudou a nos sentir-
mos próximos e irmãos de tantas e tantos que encontramos na caminhada. 

A partir de Raposa Serra do Sol, a Missão ampliou bem mais nosso ho-
rizonte, e nisso devemos especialmente ao Conselho Indigenista Missionário 
(Cimi). Assumimos a causa de todos os povos indígenas e de muitas outras 
comunidades que também fazem parte dessa ciranda da vida em defesa da 
terra e das águas, frente a um modelo econômico predatório que explora, 
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ocupa e saqueia. Na Missão percebemos a complexidade desafiadora da 
Amazônia. 

Em Boa Vista, onde também residimos por cinco anos, tivemos a opor-
tunidade de conhecer e entrar na realidade das Comunidades Eclesiais de 
Base, das Pastorais Sociais e dos movimentos sociais. Uma Igreja compro-
metida, que busca sempre seu rosto amazônico; uma Igreja encarnada e 
libertadora, conforme definida na Assembleia de Santarém (PA) há mais de 
40 anos atrás. Uma Igreja servidora em meio a um povo plural e complexo: 
indígenas, ribeirinhos, migrantes, quilombolas, seringueiros, castanheiros, 
no interior e nas pequenas e grandes cidades. 

Hoje nos sentimos enraizados e abraçados pela Amazônia. Como lei-
gos, como família e como missionários. A Missão é sempre se deixar sur-
preender pelo Deus presente na história e nos povos antes de você chegar. É 
tirar as sandálias e tomar o tempo necessário para descarregar os esquemas 
e poder caminhar com as pessoas, servindo-as. E na Amazônia, assumir es-
sas atitudes significa assumir a causa dos povos e do Deus que caminha 
com eles. 

Ester e Luis Ventura Fernández, leigos missionários da Consolata na 
Amazônia entre os anos 2002-2008 e 2012-2014.

Palavra de Deus
Ler (Atos 16, 6-10)

Reflexão
O texto de nosso encontro de hoje nos dá notícia sobre os vários proje-

tos da Equipe Missionária de Paulo. Mas, ao que parece, a Equipe não conse-
gue realizar seus esquemas. Os projetos das viagens missionárias não eram 
muito claros. Isso porque os caminhos eram novos e desconhecidos, nunca 
antes trilhados. A Equipe fica um tanto perdida, sem rumo, na fronteira entre 
a Ásia e a Europa, sem saber para onde ir. E o texto diz que é o próprio Espí-
rito que impede a Equipe de ir para determinada região! Se fosse hoje, aqui 
no Brasil, a Equipe se perguntaria para onde ir: para as grandes cidades do 
Sudeste ou para a Amazônia? Qual o rumo certo? Para onde nos impele o 
Espírito? O momento exige discernimento. Como saber para onde ir? Qual o 
melhor caminho para a evangelização?

Ora, quando estava dormindo na cidade de Trôade, Paulo teve uma vi-
são. Um macedônio, habitante do outro lado do mar, apareceu a ele e disse: 
“Vem para a Macedônia e ajuda-nos!” Essa experiência de Paulo clareou o 
horizonte. A missão deve estar a serviço dos apelos feitos pelo povo! Foi o 
sinal para que eles embarcassem rumo ao desconhecido, para as terras que 
estavam do outro lado do mar. A Palavra entra pela primeira vez na Europa. 
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A partir do apelo do macedônio, Lucas diz que “estávamos convencidos de 
que Deus acabava de nos chamar para aí anunciar a Boa Nova!” É o Espírito 
que dirige a missão!

Para conversar
Quem é o macedônio de hoje, aquele que nos convida a enfrentar o 

desconhecido? O que ele está nos dizendo? O que a Amazônia está nos 
pedindo?

Assistir ao DVD da Campanha Missionária, 8º Dia.
Como podemos apoiar a missão da Igreja na Amazônia?

Preces
Dirigente: Sensíveis ao grito que vem da Amazônia, apresentemos ao 

Deus criador, nossas preces, rezando. 
Todos: Espírito Santo renova a nossa Igreja. 

Leitor 1: Para que as nossas Igrejas sejam mais solidárias e sensíveis 
com os apelos da missão na Amazônia, rezemos.

Todos: Espírito Santo renova a nossa Igreja. 

Leitor 2: Senhor, protegei os missionários e missionárias atuantes na 
região norte do Brasil, para que não deixem cair a esperança e a profecia, 
rezemos.

Todos: Espírito Santo renova a nossa Igreja. 

Leitor 3: Que os direitos dos povos nativos sejam respeitados, as flo-
restas e as águas protegidas da ganância e da exploração, rezemos.

Todos: Espírito Santo renova a nossa Igreja. 

Oração do Pai Nosso

Oração do Mês Missionário 2014 (p. 4).

Compromisso
Que tal contribuir com os projetos Igrejas-Irmãs ou outras campanhas 

em favor da missão na Amazônia? Iniciar uma campanha para que a nossa 
diocese envie missionários para a Região norte do Brasil.

(Combinar o dia, hora e local do último encontro).

Canto: Quando os pés o chão tocarem (p. 54).
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(Começar o encontro com uma saudação e o sinal da cruz).

Canto: Coração livre (p. 49).

Realidade
Dirigente: Chegamos ao final da nossa Novena. O encontro de hoje é dedi-

cado às juventudes. A missão de refletir e trabalhar com a juventude nos desafia. 
A Igreja tem muitas atividades que envolvem as juventudes, com destaque para a 
Jornada Mundial da Juventude (JMJ), realizada a cada três anos; a Jornada Dio-
cesana da Juventude (JDJ), celebrada no Domingo de Ramos; e o Dia Nacional 
da Juventude (DNJ), no último domingo de outubro, exceto em ano eleitoral. O 
Dia Nacional da Juventude (DNJ) surgiu em 1985 e acontece em todos os esta-
dos com o objetivo de construir espaços de participação, para pensar uma nova 
sociedade. O tema deste ano é “Juventude construindo uma nova sociedade”.

Todos: Juventude missionária, inquieta e solidária.

Leitor 1: Especificamente sobre a missão ad gentes além-fronteiras, a 
Pontifícia Obra da Propagação da Fé desenvolve um trabalho com a Juven-
tude Missionária (JM), presente em todos os estados do Brasil. Os grupos 
seguem o carisma das Obras Pontifícias e uma metodologia que inclui quatro 

Juventude Inquieta e Solidária 

Ambientação

9º Dia

Providenciar símbolos que recordem o dinamismo das juventudes e da realidade de missão 
no mundo, juntamente com a Bíblia, globo e cartaz da Campanha Missionária.

Ambientação
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áreas integradas (ver, julgar, agir e celebrar). O caminho formativo do jovem 
missionário tem como primeiro passo o convite pessoal de Jesus. Para isso, 
o jovem segue um itinerário conhecido como Jornada do Jovem Missionário 
(JJM). Em seu percurso, o jovem missionário é educado na fé a ter um ver-
dadeiro encontro com o anúncio de Jesus de Cristo a partir da realidade e, 
assim, dar seguimento à missão. O subsídio encontra-se disponível no site 
(www.pom.org.br). Os jovens cristãos não podem perder a referência da mis-
são ad gentes (aos povos). O anúncio do Evangelho em situações mais difíceis 
precisa de jovens generosos, capazes de arriscar a própria vida na missão.

Todos: Juventude missionária, inquieta e solidária.

Testemunho 
Sou missionária leiga desde os 15 anos de idade, quando assumi a 

vocação missionária, após receber o sacramento da Confirmação do meu 
Batismo. Natural de Pernambuco, tenho 33 anos e sou solteira. Motivada 
por essa vocação, assumi o compromisso de servir à minha comunidade 
perante o Grupo de Jovem, ponto de partida para as primeiras experiências 
pastorais que me conduziram às Santas Missões Populares (SMP). Fiz parte 
da Equipe de Missionários Leigos Redentoristas por cinco anos, atuando na 
preparação e realização das Santas Missões no Nordeste. Essa experiência 
de missão foi a base da minha formação e paixão missionária. Chegada a 
hora de partir para além da realidade de cidade do interior, saí da minha 
terra natal, São Bento do Una (PE), com o intuito de trabalhar e estudar na 
cidade grande, onde vivenciei outras experiências missionárias e pastorais, 
até chegar ao Rio Grande do Norte, onde conheci, há três anos a Juventude 
Missionária (JM) e as Pontifícias Obras Missionárias (POM).

Atualmente moro em Natal (RN), sou assistente social, especialista em 
assessoria e consultoria em projetos sociais, e exerço minha profissão na 
área de Assistência Social. A minha vida é missão, e a minha missão é servir. 
Em casa, no trabalho, no estudo, no lazer, no cotidiano da vida de estudo e 
trabalho, encontro tempo para me dedicar à formação, à oração, ao cum-
primento do meu compromisso como coordenadora Estadual da JM, pois 
fiz a escolha de servir dessa forma. Na disponibilidade do meu sim, encon-
tro tempo para tudo que é próprio da juventude, ir ao cinema, dançar, ir à 
academia (cuidar da saúde e do corpo também), namorar, ir à praia, mas é 
importante entender que, acima de todas as coisas, devem permanecer as 
coisas do Senhor, e o mais nos será concedido conforme os seus desígnios.

A JM me faz enxergar e atuar em realidades que a profissão muitas 
vezes não alcança. Por sua vez, a profissão me ajuda na compreensão das 
realidades sociais dos jovens.
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Com essas experiências, pude confirmar a Vocação Missionária que as-
sumi como opção de vida há 18 anos. Compreendi também que o Serviço 
Pastoral em minha comunidade de origem e nas comunidades onde fui aco-
lhida, nos Estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte, bem como minha 
experiência de missão com os Redentoristas, conduziram-me em direção à 
missão além-fronteiras, pela qual, mais uma vez, sou convidada a avançar 
para águas mais profundas e servir na missão e na profissão. 

Maria Josiane da Costa é coordenadora da JM 
no Rio grande do Norte e Secretária do Comire Nordeste 2.

Palavra de Deus
Ler (1 Timóteo 4, 6 -16)

Reflexão
O texto para o nosso encontro de hoje traz as recomendações dadas por 

Paulo a Timóteo, seu companheiro de missão. Timóteo era um jovem que se 
converteu na primeira viagem da equipe missionária, quando esta passa em 
sua cidade, Listra. Tanto Eunice, a mãe de Timóteo, quanto Lóide, sua avó, tam-
bém se convertem e formam uma comunidade doméstica (cf.2 Tm 1,5). Vida 
intensa de estudos e oração! Na segunda passagem de Paulo por Listra, diante 
do bom testemunho dado pela comunidade, Timóteo se engaja na equipe 
missionária (cf. At 16,1-3) e segue Paulo até o fim, sendo companheiro de mui-
tas tribulações e dificuldades. Muitas vezes foi enviado por Paulo em missões 
especiais, sozinho ou com outros. Uma dessas missões foi levar a carta que 
Paulo tinha escrito para a comunidade de Corinto (cf. 1Cor 16,10-11). 

Percebe-se pelo texto que Timóteo, ainda jovem, teve que assumir en-
cargos de coordenação e animação de uma comunidade, provavelmente 
Éfeso. Paulo então faz uma série de exortações para que Timóteo seja um 
bom coordenador de comunidade, ao mesmo tempo em que zele por sua 
espiritualidade pessoal. Justamente por Timóteo ser um jovem, Paulo pede 
que ele seja um exemplo para todos dentro da comunidade “na palavra, na 
conduta, no amor, na fé e na pureza”.

Para conversar
Que espaço ou oportunidades os jovens de sua comunidade encon-

tram? Quais são os desafios para um jovem que busca ser fiel ao Evangelho 
de Jesus?

Assistir ao DVD da Campanha Missionária, 9º Dia.
Qual é a missão da Juventude na Igreja e na sociedade?
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Preces
Dirigente: Deus precisa de jovens missionários que tenham ardor, sai-

bam arriscar e sonhem com um mundo melhor. Confiantes na generosidade 
da juventude, rezemos ao Senhor:

Todos: Fortalecei Senhor, o serviço missionário de nossos jovens.

Leitor 1: Senhor, despertai em nossas famílias e comunidades vocações 
jovens para atender às necessidades da missão no mundo, rezemos.

Todos: Fortalecei Senhor, o serviço missionário de nossos jovens.

Leitor 2: Ó Deus, protegei os nossos jovens da violência, do consumis-
mo, da alienação, do preconceito e das drogas, rezemos.

Todos: Fortalecei Senhor, o serviço missionário de nossos jovens.

Leitor 3: Ao agradecermos a Deus pelos 10 anos de articulação da 
Juventude Missionária no Brasil, rezemos pela perseverança dos grupos em 
sua missão solidária. 

Todos: Fortalecei Senhor, o serviço missionário de nossos jovens.

Leitor 4: Para que a celebração do Dia Nacional da Juventude fortaleça os 
jovens na sua missão de serem fermento de transformação da sociedade, rezemos.

Todos: Fortalecei Senhor, o serviço missionário de nossos jovens.

Oração do Pai Nosso

Oração do Mês Missionário 2014 (p. 4).

Compromisso
Procurar subsídios sobre a Juventude Missionária e fazer a proposta de 

formar ou fortalecer um grupo.
Por ocasião do Dia Nacional da Juventude (DNJ), no último domingo 

de outubro, mobilizar os jovens da comunidade ou do bairro para uma mis-
são concreta de serviço.

Procurar saber na comunidade, paróquia e diocese, como foi a oferta 
para as missões.

(Ao final da Novena, motivar para fazer a avaliação que se encontra na p. 55).

Canto: Jovem missionário (p. 49).
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CANTOS
JOVEM MISSIONÁRIO, SEMPRE SOLIDÁRIO

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

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!

CORAÇÃO LIVRE

1. Eu vejo que a juventude tem muito amor 
Carrega a esperança viva no seu cantar
Conhece caminhos novos não tem segredos
Anseia pela justiça e deseja a paz
Mas vejo também a dor da insegurança
Que dói quando é hora certa de decidir
Tem medo de deixar tudo e então se cansa
Diz não ao caminho certo e não é feliz.

Ei! Juventude! Rosto do mundo
Teu dinamismo logo encanta quem te vê
A liberdade aposta tudo
Não perde nada na certeza de vencer. (bis)

2. Vai, vende tudo o que tens
dá a quem precisa mais
vem e segue-me depois
Vem comigo e espalha a paz.
Jesus convida, conta comigo
mas é preciso ter coragem de morrer.
Coração livre, comprometido
partilha tudo sem ter medo de perder.
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NOVA GERAÇÃO

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 e vou aprender
O mundo não me satisfaz
o que eu quero é a paz, o que eu quero é viver.

No peito eu levo uma cruz
No meu coração, o que disse Jesus
No peito eu levo uma cruz
No meu coração, o que disse Jesus

Eu sei que eu não tenho a 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 triste passado
de guerras sem fim, tem medo da bomba que fez
e da fé que desfez, mas aponta pra mim.

Eu venho trazer meu recado
não tenho passado, mas 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 do Cristo Jesus.
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MARIA DE MINHA INFÂNCIA

Eu era pequeno, nem me lembro
Só lembro que à noite, ao pé da cama
Juntava as mãozinhas e rezava apressado
Mas rezava como alguém que ama
Nas Ave-Marias que eu rezava
Eu sempre engolia umas palavras
E muito cansado acabava dormindo
Mas dormia como quem amava.

Ave-Maria, Mãe de Jesus
O tempo passa, não volta mais
Tenho saudade daquele tempo
Que eu te chamava de minha mãe
Ave-Maria, Mãe de Jesus
Ave-Maria, Mãe de Jesus.

Depois fui crescendo, eu me lembro
E fui esquecendo nossa amizade 
Chegava lá em casa chateado e cansado
De rezar não tinha nem vontade
Andei duvidando, eu me lembro
Das coisas mais puras que me ensinaram
Perdi o costume da criança inocente
Minhas mãos quase não se ajuntavam.

O teu amor cresce com a gente
A mãe nunca esquece o filho ausente
Eu chego lá em casa chateado e cansado
Mas eu rezo como antigamente
Nas Ave-Marias que hoje eu rezo
Esqueço as palavras e adormeço
E embora cansado, sem rezar como eu devo
Eu de Ti Maria, não me esqueço.
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POVOS DA AMÉRICA 
(HINO DO COMLA 5) 

1. Povos d' América! Gente sofrida, 
onde a esperança insiste em germinar.
Povos d' América! Quanta alegria! 
São tantas raças, vozes a cantar. 

Negros e brancos, índios, mestiços, de todos Deus é Pai.
Uma só fé, um só Salvador, o mundo evangelizai.
"Vinde, Vede e Anunciai" (bis) 

2. Povos d' América! Denunciai!
Rostos marcados pela opressão. 
Povos d'América! Anunciai! 
Da cruz de Cristo, surge um mundo irmão. 

3. Povos d' América! Povos da terra!
Desfigurados na pobreza e dor. Povos d'América! 
Nações do mundo buscai no Cristo a força do Amor. 

4. Ó Mãe d' América! De Guadalupe,
de Aparecida e tantos nomes mais. 
Virgem Maria, Mãe destes povos, 
Eis vosso filhos a quem tanto amais!

SENHOR SE TU ME CHAMAS

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!
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VIRÁ O DIA EM QUE TODOS

Virá um dia em que todos, ao levantar a vista,
Veremos nesta terra, reinar a liberdade.

1. Minha alma engrandece o Deus libertador,
se alegra meu espírito em Deus meu Salvador
Pois ele se lembrou do seu povo oprimido
E fez de sua serva a Mãe dos esquecidos.

2. Imenso é o seu amor, sem fim sua bondade
pra todos que na terra seguem sua humildade.
Bem forte é nosso Deus, levanta o seu braço,
espalha os soberbos, destrói todo o pecado.

3. Derruba os poderosos dos seus tronos erguidos,
com sangue e suor de seu povo oprimido.
E farta os famintos, levanta os humilhados,
arrasa os opressores, os ricos e os malvados.

4. Louvemos ao nosso Pai, Deus da libertação,
que acaba com a injustiça, miséria e opressão.
Louvemos aos irmãos que lutam com valia,
fermentando a história, virá o grande dia.
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QUANDO OS PÉS O CHÃO TOCAREM
(CF 2002)

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!

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.

EU VIM PARA QUE TODOS TENHAM VIDA

Eu vim para que todos tenham vida, 
que todos tenham vida plenamente (bis)

1. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor, 
reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão. 
Onde está o teu irmão, eu estou presente nele.

2. Eu passei fazendo o bem, eu curei todos os males. 
Hoje és minha presença junto a todo sofredor. 
Onde sofre o teu irmão, eu estou sofrendo nele.

3. Entreguei a minha vida pela salvação de todos. 
Reconstrói, protege a vida de indefesos e inocentes. 
Onde morre o teu irmão, eu estou morrendo nele.

4. Vim buscar e vim salvar o que estava já perdido. 
Busca, salva e reconduze a quem perdeu toda a esperança.
Onde salvas teu irmão, tu me estás salvando nele.
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Avaliação

Identificação do Grupo
Diocese: ________________________________________________________
Paróquia: _______________________________________________________
Comunidade: ____________________________________________________
Grupo: __________________________________________________________
Data: ___________________________________________________________
Responsável pela avaliação: ________________________________________
Contato (e-mail): _________________________________________________

I. Avaliação do Grupo
1. Este Grupo
 a. (   ) é permanente b. (   ) foi criado para esta Novena 

2. Os membros do Grupo, ao longo da Novena
 a. (   ) aumentaram b. (   ) foram fiéis c. (   ) diminuíram 

3. A Novena foi feita
 a. (   ) em casas de família b. (   ) na capela c. (   ) em outro local 

4. A Equipe dirigente
 a. (   ) foi sempre a mesma b. (   ) mudava

5. Foi utilizado
 a. (   ) somente livro impresso b. (   ) livrinho e DVD  
 c. (   ) outros, quais_________________________________________

Sua opinião é muito importante para a equipe das POM, por isso, 
preparamos esse pequeno questionário que poderá ser preenchido e 
enviado para o seguinte endereço:
Pontifícias Obras Missionárias
SGAN 905 - Conjunto B – 70790-050 Brasília – DF
Caixa Postal  3.670 – 70089-970 Brasília – DF
Obs.: recortar na marca pontilhada ao lado sem danificar o restante do material.
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II. Avaliação dos subsídios:
1.  O preparo do ambiente foi
 a. (   ) bom   b. (   ) mais ou menos c. (   ) ruim 

2.  A acolhida foi
 a. (   ) boa  b. (   ) mais ou menos c. (   ) ruim 

3.  Os cantos sugeridos
 a. (   ) agradaram b. (   ) não agradaram c. (   ) foram substituídos 

4.  Os testemunhos apresentados a cada dia
 a. (   ) agradaram b. (   ) não agradaram,
 por que ____________________________________________________

5.  A escolha dos textos bíblicos (Palavra de Deus)
 a. (   ) ajudou b. (   ) não foi acertada 

6.  A reflexão
 a. (   ) agradou b. (   ) não agradou c. (   ) foi substituída 

7.  O compromisso sugerido para cada dia
 a. (   ) ajudou b. (   ) não foi acertado 

8.  As sugestões do livrinho ajudaram
 a. (   ) bastante b. (   ) pouco  c. (   ) nada 

9.  Os livrinhos foram
 a. (   ) suficientes b. (   ) insuficientes   c. (   ) não chegaram a tempo 

10. O DVD da Novena agradou
 a. (   ) muito b. (   ) mais ou menos c. (   ) pouco 

Sugestões para o futuro:
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________





Dia Mundial das Missões 2015
17 e 18 de Outubro

A Coleta do Dia Mundial das Missões (17 e 18 de ou-
tubro), feita em todas as comunidades e instituições 
católicas, deve ser integralmente enviada ao Fundo 
Universal de Solidariedade por meio das Pontifícias 
Obras Missionárias.
A ninguém é lícito dar a estas ofertas outra destina-
ção (Cf. CIC, Cân. 1.267, $ 3).

Coleta


