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Contextualização
    Esta é uma proposta de oração para que assessores/as, crianças e
adolescentes da Infância e Adolescência Missionária – IAM possam
realizar juntamente com suas famílias. No entanto, podemos
compartilhar este material com outras famílias para que também se
unam a este momento de oração.    
O 6º compromisso da IAM convoca cada um a “manter-se bem
informado sobre os acontecimentos que envolvem as pessoas de
todos os continentes”.  E o 4º compromisso motiva a “rezar todos os
dias pelas crianças e adolescentes do mundo inteiro”.
    Assim, vamos aproveitar estes dias de distanciamento social para
nos informar sobre a realidade da Diocese de Pemba e rezar pelas
pessoas que vivem lá. O que nos motivou a preparar esta semana de
oração foi a entrevista que o Bispo de Pemba concedeu e o vídeo que
a diocese de lá divulgou para mostrar os ataques que os cristãos estão
sofrendo desde 2017. O último ataque que eles noticiam foi o que
ocorrem há cerca de duas semanas, antes da Páscoa.   Se quiserem
ficar ainda mais por dentro da realidade pela qual rezaremos, podem
ler a
entrevista na íntegra e assistir o vídeo citado. Eles estão disponíveis
aqui:

 

https://www.facebook.com/edegard.silvajunior/videos/2862151250566144/?t=3


1º dia
Preparação do Ambiente Orante: Prepare um espaço para o momento da
oração. Se possível coloque uma mesinha com toalha e nela uma vela, uma flor e a
bíblia. Para esse encontro pesquise no mapa onde está localizada a província de
Cabo Delgado, no país de Moçambique, continente da África.
 
Refrão meditativo: 
Quem por mim perde a vida, por mim!
Quem por mim perde a vida!
Este, sim, a encontrará e há de viver.
V i v e r á para sempre!
 
Animador (Pais/Criança/Adolescente): Invocamos a presença da Santíssima
Trindade: Estamos reunidos/as em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo. 
 
Rezemos: Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei
neles o fogo do Vosso Amor. Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado e
renovareis a face da terra.
 
Oremos: Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do
Espírito Santo, fazei que
apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da
sua
consolação. Por Cristo Senhor Nosso. Amém
 
Leitor: Realidade:
A Província de Cabo Delgado situa-se na região norte de Moçambique.  A sua
capital é a cidade de  Pemba, localizada a cerca de 2 600  km ao norte
de Maputo, a capital do país. A província tem uma área de 82 625  km² e tinha,
em 2017, uma população de 2 333 278 habitantes. Está dividida em 17 distritos
e possui, desde 2013, cinco municípios:  Chiúre,  Mocímboa da
Praia, Montepuez, Mueda e Pemba.
OBispo  da Diocese de Pemba é um missionário brasileiro passionista, ou seja,
da Congregação da Paixão de Jesus Cristo. Dom Luís Fernando Lisboa tem em
sua diocese 22 paróquias, cada qual com dezenas de capelas e comunidades
espalhadas  em aldeias.
Vamos juntos conhecer a realidade da Diocese de Pemba assistindo o vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=DeUJ8T_uhLQ
https://youtu.be/3zrTqiIS6gc


Prece: Rezemos com a Bíblia: Êxodo 3, 7-8 
Podemos conversar um pouco sobre a realidade de Pemba que vimos no vídeo
e os versículos que lemos. 
 
Agora vamos rezar uma dezena do terço por toda a Igreja presente na diocese
de Pemba.
Ø 01 Pai nosso 
Ø 10 Ave Maria
Ø Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém! (3X) 
 
Com Jesus e com Maria,
Todos: Missionários todo dia!

 
Santa Teresinha e São Francisco Xavier!
Todos: Rogai por nós
 
Concluímos: Cantemos juntos o nosso  hino

 

https://www.youtube.com/watch?v=L2S_NNf6V3o&list=PLK8wtzl810oUEi03JCsQt9MV_QbqB9TuG&index=2


2º dia
Preparação do Ambiente Orante: Prepare um espaço para o momento da
oração. Se possível coloque uma mesinha com toalha e nela uma vela, uma flor e a
bíblia. Para esse encontro pesquise imagens de crianças do continente Africano e, se
tiver a possibilidade, imprima e coloque junto ao cenário.
 
Refrão Meditativo:
Tudo por causa de um grande amor! 
Tudo por causa de um grande amor!
Tudo, Tudo por causa de um grande amor!
Por causa de um grande amor! 
 
Animador: Invocamos a presença da Santíssima Trindade: Estamos reunidos/as
em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo. Amém!
 
Rezemos: Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei
neles o fogo do Vosso Amor. Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado e
renovareis a face da terra.
 
Oremos: Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do
Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o
mesmo Espírito e gozemos da sua consolação.Por Cristo Senhor Nosso. Amém
 
Leitor: Sobre as crianças.  
Na diocese de Cabo Delgado existem milhares e milhares de crianças que estão
sempre com muita alegria brincando, rindo, dançando... Nem sempre contam
com brinquedos, mas, à sua maneira, se divertem e são sempre presença nas
celebrações. Muitas delas ainda não têm a oportunidade de frequentar uma
escola, pois, ou não existe escola na aldeia onde residem, ou não há espaço na
escola para todas as crianças da aldeia. 
Outra dificuldade é a desnutrição, que é uma constante na vida de muitas
crianças devido à falta
de alimentação saudável. Além disso, muitas crianças ainda convivem com a
realidade de doenças como a AIDS.
Mesmo nessa realidade, é muito significativa a alegria das crianças, vamos
perceber isso no vídeo.

https://www.youtube.com/watch?v=6drh4YT3XO8
https://youtu.be/jES0-zuy5k4


Prece: Rezemos com a Bíblia: Mt 19, 13-15
Podemos conversar um pouco sobre a realidade de Pemba que vimos no vídeo e
os versículos que lemos. 
 
Dom Luiz Fernando nos conta: Em Pemba existem milhares de crianças que
estão longe das suas casas e até das suas famílias por causa da guerra. Muitas
dormem no mato por causa do medo. Rezemos uma dezena do terço por elas e
pelas suas famílias.
Ø 01 Pai nosso
Ø 10 Ave Maria
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém! (3X)
 
Com Jesus e com Maria, 
Todos: Missionários todo dia!
 
Santa Teresinha e São Francisco Xavier!
Todos: Rogai por nós
 
Concluímos: Cantemos juntos o canto “Pequeno Missionário”.
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iVJQ5CpK0js&list=PLK8wtzl810oUEi03JCsQt9MV_QbqB9TuG&index=3


3º dia
Preparação do Ambiente Orante: Prepare um espaço para o momento da
oração. Se possível coloque uma mesinha com toalha e nela uma vela, uma flor e a
bíblia. Para esse encontro escreva o nome de missionários/as que você conhece ou
sabe que estão na África e coloque junto ao cenário.  
 

Refrão Meditativo:
Nada te perturbe, nada te espante.
Tudo, tudo passa, só Deus não muda.
A paciência tudo alcança, nada te
falta com Deus no coração,
só Deus, só Deus, te basta!
 

Animador: Invocamos a presença da Santíssima Trindade: Estamos reunidos/as
em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo. 
 

Rezemos: Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei
neles o fogo do Vosso Amor. Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado e
renovareis a face da terra.
 

Oremos: Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do
Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o
mesmo Espírito e gozemos da sua consolação.Por Cristo Senhor Nosso. Amém
 

Leitor: Realidade dos Missionárias/os: 
Estão presentes na Diocese de Pemba um grupo de mais de 100 missionários,
de 22 países diferentes. São religiosas, religiosos, padres, leigas e leigos. A
Diocese de Pemba tem se esforçado na formação dos novos padres e conta,
atualmente, com 50 seminaristas. Além disso, várias Congregações femininas
contam com muitas jovens moçambicanas, que vão assumindo a cada dia as
responsabilidades nesta Diocese.
Distribuídos nas quatro regiões pastorais da Diocese, moçambicanos e
estrangeiros, com seus dons e carismas diferentes, contribuem no atendimento
religioso e social desta parcela do povo de Deus presente na Província de Cabo
Delgado. Eles servem o povo em diversos setores, como na área de saúde,
educação, programas de geração de renda, formação técnica, acolhimento em
abrigos, creches comunitárias, entre outros. 
Todos os missionários têm a missão de servir. Vamos assistir o vídeo que nos
mostra um pouco dessa realidade:

https://www.youtube.com/watch?v=FZ4cbEvFIqg
https://youtu.be/3bFm4-iPVnE


Animador: Rezemos com a Bíblia: Mt 10, 16-20
Podemos conversar um pouco sobre a realidade de Pemba que vimos no vídeo
e os versículos que lemos. 
 
Rezemos essa dezena por todos os missionários e missionárias que vivem esta
realidade de precisar deixar suas casas e pelos que acolhem em suas casas os
missionários e as missionárias. 
Ø 01 Pai nosso
Ø 10 Ave Maria
Ø Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém! (3X)
 
Com Jesus e com Maria, 
Todos: Missionário todo dia!
 
Santa Teresinha e São Francisco Xavier!
Todos: Rogai por nós
 
Concluímos: cantando “É Missão de todos nós".

https://www.youtube.com/watch?v=r0du45ZI4-w&list=PLK8wtzl810oUEi03JCsQt9MV_QbqB9TuG&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=r0du45ZI4-w&list=PLK8wtzl810oUEi03JCsQt9MV_QbqB9TuG&index=7


 

4º dia
Preparação do Ambiente Orante: Prepare um espaço para o momento da
oração. Se possível coloque uma mesinha com toalha e nela uma vela, uma flor e
a bíblia. Para esse encontro, busque imagens de diversas e diferentes famílias,
não só da África, e coloque junto ao cenário. 
 
Refrão Meditativo: 
Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Eu sou caminho a verdade e a vida!
 
Animador: Estamos reunidos/as em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo. 
 
Rezemos: Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei
neles o fogo do Vosso Amor. Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado e
renovareis a face da terra.
 
Oremos: Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito
Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito
e gozemos da sua consolação.Por Cristo Senhor Nosso. Amém
 
Leitor: Conhecendo a realidade. 
Famílias isoladas, abandonadas e com medo. É assim que o Bispo de Pemba, Dom
Luíz Fernando Lisboa, descreve o sentimento da população de Cabo Delgado
diante dos ataques terroristas que afetam sobretudo os distritos do norte e do
centro da província de Cabo Delgado. 
“Nós nos sentimos isolados, abandonados, porque desde que esta situação
começou, há dois anos e meio, quase nada se reporta nos jornais, nas rádios e
nas televisões. Quem assiste aos noticiários à noite fica com a impressão de que
não está acontecendo nada em Cabo Delgado. Mas há muito sofrimento do povo
que vive nesta província, um povo que já era pobre e agora está sendo espoliado,
vendo suas casas serem queimadas e precisando dormir no mato. Imagine idosos
e crianças dormindo no mato, vivendo no mato!”.
 
Diante de tantos desafios que assolam esta parcela do povo de Deus, vamos
assistir o vídeo que nos mostra os desafios, mas também as belezas vividas na
Diocese de Pemba:
 

https://www.youtube.com/watch?v=RpNYZzCn22U&list=RDRpNYZzCn22U&start_radio=1&t=0
https://youtu.be/ghled9IDcB8?list=ULghled9IDcB8


Prece: Rezemos com a Bíblia: Mt 10, 26-28
Podemos conversar um pouco sobre a realidade de Pemba que vimos no vídeo e
os versículos que lemos. 
 
Rezemos agora uma dezena do terço por todas as pessoas que vivem nessa
realidade tão desafiadora e que causa tantos sofrimentos. 
Ø 01 Pai nosso
Ø 10 Ave Maria
Ø Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém! (3X)
 
Com Jesus e com Maria, 
Todos: Missionário todo dia!
 
Santa Teresinha e São Francisco Xavier!
Todos: Rogai por nós
 
Concluímos: cantando “Somos da Infância Missionária”

https://www.youtube.com/watch?v=YCgR30j_k54&list=PLK8wtzl810oUEi03JCsQt9MV_QbqB9TuG&index=4


5º dia
Preparação do Ambiente Orante: Prepare um espaço para o momento da
oração. Se possível coloque uma mesinha com toalha e nela uma vela, uma flor e a
bíblia. Coloque também as imagens e símbolos que foram utilizadas durante a
semana.    
 

Refrão Meditativo:
Tudo por causa de um grande amor! (2x)
Tudo, Tudo por causa de um grande amor!
Por causa de um grande amor! 
 

Animador: Invoquemos com amor e confiança a presença da Santíssima
Trindade: Estamos reunidos/as em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo. 
 

Rezemos: Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei
neles o fogo do Vosso Amor. Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado e
renovareis a face da terra. Oremos: Ó Deus que instruíste os corações dos
vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas
as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação.Por Cristo
Senhor Nosso. Amém
 

Leitor: Visão da realidade: Unidade e Solidariedade
Papa Francisco, na homilia de 27 de março, na praça São Pedro, nos lembrou: “O
Senhor interpela-nos e, no meio da nossa tempestade, convida-nos a despertar
e ativar a solidariedade e a esperança, capazes de dar solidez, apoio e
significado a estas horas em que tudo parece naufragar. O Senhor desperta,
para acordar e reanimar a nossa fé pascal. Temos uma âncora: na sua cruz,
fomos salvos. Temos um leme: na sua cruz, fomos resgatados. Temos uma
esperança: na sua cruz, fomos curados e abraçados, para que nada e ninguém
nos separe do seu amor redentor. No meio deste isolamento que nos faz
padecer a limitação de afetos e encontros e experimentar a falta de tantas
coisas, ouçamos mais uma vez o anúncio que nos salva: Ele ressuscitou e vive ao
nosso lado. Da sua cruz, o Senhor desafia-nos a encontrar a vida que nos
espera, a olhar para aqueles que nos reclamam, a reforçar, reconhecer e
incentivar a graça que mora em nós. Não apaguemos a mecha que ainda
fumega (cf. Is 42, 3), que nunca adoece, e deixemos que reacenda a esperança.”.
Que bonito! Vamos manter a esperança e fazer a nossa parte. Dom Luiz
Fernando, bispo de Pemba,nos lembra que todos e todas somos missionários e
missionárias. Assistamos:

https://www.youtube.com/watch?v=6drh4YT3XO8
https://youtu.be/6jIP8on0Phc


Prece: Rezemos com a Bíblia: Mt 28, 18-20
Podemos conversar um pouco sobre a realidade de Pemba que vimos no vídeo e
os versículos que lemos. 
 
Rezemos agora uma dezena do terço por todas as pessoas que sofrem e
especialmente pela realidade de Cabo Delgado, onde as pessoas estão fugindo
para o mato para poder preservar e garantir a sua vida.
Ø 01 Pai nosso
Ø 10 Ave Maria
Ø Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém! (3X)
 
Com Jesus e com Maria, 
Todos: Missionários todo dia! 
 
Santa Teresinha e São Francisco Xavier!
Todos: Rogai por nós
 
Concluímos: Com o canto “De todas as crianças do mundo”

https://www.youtube.com/watch?v=ZDo2E5ye9xI&list=PLK8wtzl810oUEi03JCsQt9MV_QbqB9TuG&index=11

