
Celebrante: Neste primeiro domingo do mês dedicado
às Missões, somos convidados a abraçar e abençoar
todos os povos da terra, como Jesus fazia com as crian-
ças da Palestina.

n Acolhei e abençoai, Senhor, os povos da África. Eles são como o
homem que descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos sal-
teadores que o deixaram meio morto. Senhor, fazei de nós bons
samaritanos para os povos da África.  

Todos: Nós vos pedimos, Senhor.

n Acolhei e abençoai, Senhor, os povos da América para que o nosso continen-
te, além de ser o continente da esperança, seja também o continente do amor. 

n Acolhei e abençoai, Senhor, os povos da Ásia. Eles representam
65% da população mundial, mas os cristãos são apenas 9% da
população. Senhor, que o exemplo de coragem e fidelidade dos nos-
sos irmãos e irmãs da Ásia nos torne mais fiéis e corajosos.  

n Acolhei e abençoai, Senhor, os povos da Europa. De lá vieram inúmeros
missionários e missionárias para evangelizar nossa terra. Concedei-lhes
a graça de continuarem firmes na mesma fé que anunciaram ao mundo.

n Acolhei e abençoai, Senhor, os povos da Oceania. Eles vivem num
cenário de grande esplendor e beleza mas seu chão está sendo agre-
dido sem qualquer respeito pela vida humana e o meio ambiente.
Senhor, tornai-nos solidários com a luta de nossos irmãos da Oceania. 

(intenções livres)
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A Pontifícia Obra da Santa Infância ou Infância Missionária

A sensibilidade de Dom Carlos Augusto Maria José de Forbin-
Janson, Bispo de Nancy e de Toul, na França, Primaz da Lorena,
movida pelas notícias dos missionários de “Países de Missão” – de
modo especial da China, sobre a dura realidade das crianças (mortali-
dade, abandono, etc.) – despertou-lhe o desejo de salvar a vida de tan-
tos inocentes, aliviar seus sofrimentos e anunciar-lhes o Evangelho de
Jesus Cristo. 

O bispo teve então a idéia de convocar as próprias crianças para
enfrentarem o desafio – as crianças ajudariam as crianças – fundando
no dia 19 de maio de 1843, em Paris, a Obra da Santa Infância, hoje
Infância Missionária. Embora a Obra tenha nascido para socorrer a
triste situação das crianças chinesas, logo abriu seus horizontes para o
mundo inteiro. 

O resgate, o batismo, o sustento e a educação das crianças dos
povos que não conhecem Jesus Cristo foram, desde o início, os obje-
tivos da Infância Missionária. Um plano ambicioso: prestar todo o
socorro material, moral, intelectual e religioso de que necessitam as
crianças de todos os lugares, culturas, raças e crenças. Na Infância
Missionária, os protagonistas são as crianças e adolescentes. A coor-
denação dos grupos é por conta delas. O adulto que as auxilia é ape-
nas um assessor que as acompanha e orienta. Atualmente a Infância
Missionária está presente em 110 países e aqui no Brasil, hoje, é orga-
nizada por meio de um secretariado nacional, que conta com a ajuda
dos coordenadores estaduais que acompanham cerca de 30 mil grupos
espalhados em todo o nosso país.

APÓS A COMUNHÃO

Oração Missionária 2012
Ó Deus, derramai a vossa bênção sobre a obra da evangelização. Acompanhai vossos
missionários e despertai em nós maior solidariedade na partilha da nossa fé com todos
os povos, construindo o vosso Reino. Isto vos pedimos por Cristo nosso Senhor.



Celebrante: Ao homem, que queria ganhar a vida

eterna, Jesus pediu que vendesse tudo o que tinha,

desse aos pobres e depois o seguisse. O homem não

aceitou porque não quis largar suas riquezas. E foi

embora cheio de tristeza. Graças a Deus, nem todos são como esse

homem. Há pessoas que aceitam a proposta de Jesus, abandonam

tudo e o seguem com alegria. Hoje pensamos nos nossos missioná-

rios e missionárias.

n Rezemos pelos nossos missionários e missionárias que dão tudo o
que têm e seguem a Jesus pelos caminhos do mundo. 

Todos: Senhor, dai-nos a coragem de largar tudo e vos seguir.

n Rezemos pelas nossas famílias, para que sejam escola de vida evan-
gélica e berço de vocações missionárias. 

n Rezemos por nossas comunidades paroquiais, para que saibam ir ao
encontro dos que não conhecem a Cristo.

n Rezemos pelos nossos doentes e idosos para que acolham com fé e
alegria e ofereçam a Deus, com amor, as limitações da idade e da

doença.

n Peçamos a graça da gratuidade, que nos faça servir a Deus e aos
irmãos sem reclamar vantagens, pois a bondade já tem em si mesma

a recompensa.

(intenções livres)
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A Pontifícia Obra Propagação da Fé

A Pontifícia Obra Propagação da Fé é uma das quatro Pontifícias

Obras Missionárias que visa promover a consciência de todo povo de

Deus da sua vocação missionária universal. Fundada por Paulina

Jaricot (França) aos 03 de maio de 1822, foi declarada pontifícia no

dia 03 maio de 1922, pelo papa Pio XI. 

Suas atividades de animação missionária são:

n Juventude Missionária: para despertar, avivar, formar e manter
o espírito missionário universal dos jovens.

n Grupos missionários: para manter o espírito missionário univer-
sal nos agentes pastorais da Igreja.

m Grupos de Propagação da Fé
m Agregados da Propagação da Fé

n Famílias Missionárias: para que as famílias sejam missionárias
em seu ambiente e além-fronteiras.

n Idosos e Enfermos Missionários: associação de idosos e enfer-
mos que desejam oferecer suas dores, orações, contribuições

financeiras e suas vidas pela Missão universal. 

n Dia Mundial das Missões: celebrado em todo mundo no penúl-
timo domingo de outubro, é a festa da catolicidade e da solida-

riedade universal.

APÓS A COMUNHÃO

Oração Missionária 2012
Ó Deus, derramai a vossa bênção sobre a obra da evangelização. Acompanhai vossos
missionários e despertai em nós maior solidariedade na partilha da nossa fé com todos
os povos, construindo o vosso Reino. Isto vos pedimos por Cristo nosso Senhor.



Celebrante: Hoje, em toda parte, onde há uma comu-

nidade católica, se celebra o Dia Mundial das Missões.

Os 137.000 missionárias e missionários católicos espa-

lhados nos cinco continentes denunciam as grandes tra-

gédias que fazem do mundo a negação do Projeto de Deus.

n A escandalosa e crescente desigualdade entre ricos e pobres produz
o flagelo devastador e humilhante da miséria em que vivem mais de

dois bilhões de homens e mulheres no mundo.

Todos: Entre nós, Senhor, não deve ser assim.

n O luxo de alguns poucos insulta a miséria das multidões.

n A absurda taxa de mortalidade infantil é provocada por problemas
de saúde que poderiam ser facilmente resolvidos.

n A devastação da natureza prejudica a vida das faixas mais pobres da
humanidade.

n Multidões de homens, mulheres, crianças e idosos são forçadas a
migrar sem rumo e sem proteção.

n Guerras são forjadas artificialmente e prolongadas para lucro dos
fabricantes de armamentos.

n Elites corruptas desviam para contas particulares os recursos que
deveriam ser utilizados para toda a comunidade.

n O tráfico de drogas e de pessoas se tornou um negócio rentável para
as máfias internacionais.

(intenções livres)
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A Pontifícia Obra de São Pedro Apóstolo

No final do século XIX, as Igrejas missionárias se defrontaram

com um grave problema: nas comunidades cristãs começaram a sur-

gir vocações sacerdotais e religiosas. Essa era uma notícia maravilho-

sa, mas trazia consigo uma preocupação: a criação e a manutenção de

semináros e casas de formação.

Os pedidos dos missionários dirigiram-se a duas Senhoras france-

sas, conhecidas pela sua generosidade e amor às missões: Joana

Bigard e sua mãe Estefânia... 

Em pouco tempo os pedidos tornaram-se tão numerosos que, para

atendê-los foi necessário criar uma organização, à qual foi dado o

nome de Obra de São Pedro Apóstolo.

No dia 3 de maio de 1922, o Papa Pio XI declarou Pontifícia a

Obra de São Pedro Apóstolo, juntamente com as Obras da Propagação

da Fé e a da Santa Infância.

Os objetivos da Obra são: 

n Rezar incessantemente pelas vocações nas Igrejas jovens, e

n Oferecer ajuda econômica para a construção ou a manutenção
de novos seminários nos territórios de Missão.

APÓS A COMUNHÃO

Oração Missionária 2012
Ó Deus, derramai a vossa bênção sobre a obra da evangelização. Acompanhai vossos
missionários e despertai em nós maior solidariedade na partilha da nossa fé com todos
os povos, construindo o vosso Reino. Isto vos pedimos por Cristo nosso Senhor.



Celebrante: Missionário significa “mandado”, “envia-

do”. Ninguém é missionário por conta própria. Ao

mesmo tempo, o trabalho dos missionários e missioná-

rias precisa do apoio de suas comunidades de origem.

Como o cego mendigando à beira do caminho, peçamos a Jesus que

abra nossos olhos.

n Há membros da minha família que precisam do meu bom exemplo.
Todos: Senhor, que eu veja.

n Os jovens que entram na escola e no mundo do trabalho precisam
da devida formação religiosa, para não perderem a fé.

n Os casais que formam família devem receber a necessária educação
para o amor e a fidelidade. 

n Os trabalhadores que enfrentam a luta pela sobrevivência devem ter
a solidariedade da comunidade cristã.

n Os que assumem e exercem cargos públicos precisam de um acom-
panhamento especial da comunidade. 

n Os doentes e idosos isolam-se de nossos grupos, na hora em que
mais precisam de cuidados e deveriam reclamar a atenção da comu-

nidade.

n As pessoas “invisíveis” nas nossas reuniões e atividades exigem um
cuidado especial do bom Pastor.

(intenções livres)
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A Pontifícia União Missionária

A Pontifícia União Missionária foi fundada em 1916, com o

nome de União Missionária do Clero, pelo Pe. Paulo Manna, conven-

cido do papel insubstituível dos presbíteros em ordem ao anúncio do

Evangelho e à educação da consciência missionária do Povo de Deus. 

Em 1956, o Papa Pio XII atribuiu à União o título de Pontifícia e,

por conseguinte, ela passou a denominar-se como Pontifícia União
Missionária do Clero, dos Religiosos, das Religiosas e dos Leigos
Consagrados e, em seguida, simplesmente como Pontifícia União
Missionária (PUM).

A Pontifícia União Missionária deseja:

1. Promover a consciência missionária no meio dos seminaristas,

dos sacerdotes e dos religiosos.

2. Encorajar todos os animadores do Povo de Deus para a Missão,

difundindo e promovendo as outras Pontifícias Obras

Missionárias.

3. Colocar a Igreja inteira em estado de Missão.

APÓS A COMUNHÃO

Oração Missionária 2012
Ó Deus, derramai a vossa bênção sobre a obra da evangelização. Acompanhai vossos
missionários e despertai em nós maior solidariedade na partilha da nossa fé com todos
os povos, construindo o vosso Reino. Isto vos pedimos por Cristo nosso Senhor.


