


Caríssimos irmãos e irmãs, iniciamos o Mês 
Missionário com o tema: Jesus Cristo é missão, 
tendo como inspiração bíblica: “Não podemos 
deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos” 
(At 4,20). O atual momento de nossa história 
não tem sido fácil. A situação da pandemia 
evidenciou e ampliou o sofrimento, a solidão, 
a pobreza e as injustiças de que tantos já pa-
deciam. É necessário nestes tempos sombrios 
o testemunho de missionários e missionárias 
da compaixão e da esperança.



Ao Deus que nos chama continuamente e nos faz participantes da sua missão, rezemos com a con-
fi ança de fi lhos e fi lhas:

Todos: Dai-nos Senhor, missionários da compaixão e da esperança. 
1. Concedei, Senhor, a vossa graça ao Papa Francisco, bispos e presbíteros, para que, sob a luz do Espí-

rito Santo, continuem semeando a boa nova de Jesus Cristo a todos os povos. Rezemos ao Senhor.

2. Iluminai, Senhor, toda a vida religiosa consagrada, missionários e missionárias, leigos e leigas para 
que vivam a fi delidade do chamado e sejam testemunhas autênticas da esperança e da compaixão 
do vosso Reino. Rezemos ao Senhor.

3. Fortalecei, Senhor, todas as pessoas que estão sofrendo por doenças, desemprego e perdas de 
seus entes queridos, para que possam renovar a fé e a esperança no Cristo que é caminho, verda-
de e vida. Rezemos ao Senhor.

4. Abençoai, Senhor, os jovens, para que possam permanecer na busca pela justiça e a verdade fi r-
madas nos valores do Evangelho. Rezemos ao Senhor.

5. Conduzi, Senhor, com a vossa graça os governantes de todas as nações, para que promovam o 
bem comum e a dignidade de todas as pessoas. Rezemos ao Senhor.



Irmãos e irmãs celebrando o mês missionário, 
vamos contemplar neste domingo o caminho 
que Jesus faz com os seus discípulos e discí-
pulas. Jesus alerta sobre a incompatibilidade 
entre o seu Reino e às riquezas. Os discípulos 
missionários são aqueles que aprenderam da 
gratuidade de Deus a serem testemunhos li-
vres de sua sabedoria e nos ensina a viver na 
partilha, oração e a disposição na missão.  



Como discípulos e discípulas, missionários e missionárias que vivem a alegria em testemunhar o que vimos 
e ouvimos da bondade do Deus amor, rezemos confi antes:

Todos: Fazei-nos, Senhor, missionários da compaixão e da esperança 
1. Iluminai, Senhor, a vossa Igreja, Povo de Deus, com o nosso Papa Francisco, nossos bispos, presbíteros, di-

áconos, religiosos e religiosas, cristãos leigos e leigas, e dai-lhes a graça de testemunhar com ousadia pro-
fética o que viram e ouviram, rezemos.

2. Fortalecei, Senhor, todos os missionários e missionárias com suas famílias, em seus ambientes de trabalho 
e em todos os setores da sociedade, possam testemunhar teu o amor solidário, rezemos.

3. Animai, Senhor, as dioceses, paróquias, comunidades eclesiais missionárias, pastorais, movimentos, orga-
nismos, e concedei-lhes a graça de serem espaços de acolhimento e de escuta dos que sofrem, rezemos.

4. Acompanhai, Senhor, os missionários e missionárias que estão servindo na missão além fronteiras para 
que sejam presença promotora da cultura do encontro e da fraternidade universal, rezemos.

5. Fazei, Senhor, a exemplo da família de Nazaré, Jesus, Maria e José, sejamos autênticos ouvintes da Palavra 
de Deus, testemunhando o amor generoso de Deus nas diversas situações de sofrimentos, dores, angús-
tias e perseguições, rezemos.



A liturgia deste terceiro domingo do Mês 
Missionário nos convida a deixar de lado nos-
sos desejos de sermos considerados mais im-
portantes que os outros, nossos projetos de po-
der, grandeza e domínio. Como Jesus, devemos 
fazer da nossa vida um dom de amor e serviço 
aos irmãos. A liturgia nos propõe o caminho do 
Servo do Senhor e do Cristo, sumo sacerdote, 
que fez de sua vida uma missão, partilhando 
a experiência de dor, padecimento e serviço e 
não buscou a própria satisfação.



Só pode ser missionário quem se sente bem, procurando o bem do próximo e desejando a felicidade dos outros. Como 
discípulos missionários que desejam o bem dos outros, apresentamos ao Senhor nossos pedidos: 

Todos: Fazei-nos, Senhor, missionários da compaixão e da esperança 
1. Sustentai, Senhor, os cristãos no mundo inteiro para que sejam perseverantes e criativos na vivência da sua vocação 

missionária, cooperando na expansão do Vosso Reino até os confi ns da terra. Rezemos.

2. Animai, Senhor, com a Vossa graça, o Papa Francisco para que continue ajudando a Igreja no caminho de renovação 
missionária. Rezemos.

3. Suscitai, Senhor, entre leigos, consagrados e ordenados, pessoas dispostas a realizar sua vocação em todos os conti-
nentes, especialmente onde Cristo ainda não é conhecido e amado. Rezemos:

4. Ajudai, Senhor, os missionários e missionárias que, por amor a Cristo, deixam a família e a pátria para servir na missão 
além-fronteiras, para que nunca lhes faltem o ânimo, dinamismo e esperança, mesmo no meio de sofrimentos e per-
seguições. Rezemos:

5. Fazei, Senhor, que a exemplo de Maria, a Mãe Aparecida, estejamos sempre disponíveis para fazer da nossa vida uma 
missão, na defesa e no cuidado das pessoas mais necessitadas, Rezemos:



Irmãos e irmãs, hoje celebramos o Dia Mundial 
das Missões. Neste mês missionário estamos 
refl etindo a temática Jesus Cristo é missão, cuja 
inspiração bíblica é “Não podemos deixar de 
falar sobre o que vimos e ouvimos” (At 4,20). 
O grito por compaixão do cego Bartimeu, ex-
presso no Evangelho, é o grito de tantas pes-
soas que sofrem as consequências da exclusão 
e da fragilidade experimentadas por aqueles 
que estão à beira do caminho neste contexto 
de pandemia. O grito “tem compaixão de mim” 
fez nascer entre nós missionários da compai-
xão e da esperança.



Irmãos e irmãs, colocando nossa confi ança na misericórdia e no amor de nosso Deus da compaixão, 
apresentemos nossas preces:

Todos: Dai-nos, Senhor, missionários da compaixão e da esperança!
1. Concedei, Senhor, ao Papa Francisco, bispos, presbíteros, religiosos, religiosas, cristãos leigos e lei-

gas a graça de serem missionários e missionárias da compaixão e da esperança. Rezemos. 

2. Neste Dia Mundial das Missões, fazei, Senhor, que os fi éis das nossas comunidades contribuam 
também fi nanceiramente em favor da obra missionária em todo o mundo, rezemos.

3. Abençoai, Senhor, os profi ssionais da saúde, incansáveis no cuidado e proteção da vida neste tem-
po sombrio da pandemia. Rezemos. 

4. Fortalecei, Senhor, todas as famílias enlutadas que perderam seus entes queridos neste tempo de 
pandemia. Rezemos.

5. Ensinai-nos, Senhor, a Vos servir, assim como fez Vosso Filho Jesus Cristo, nos pobres, sobretudo 
nas populações em situação de rua e de abandono. Rezemos.

6. Iluminai, Senhor, as comunidades para que assumam verdadeiramente a sua identidade missionária. 
Rezemos.



Irmãos e irmãs, o primeiro mandamento está 
relacionado com a escuta de Deus. Saber es-
cutar é o um dom. O novo contexto provoca-
do pela pandemia nos exige a escuta que nos 
impulsiona o amor a Deus e ao próximo, so-
bretudo os que mais padecem a pobreza, a 
doença e as injustiças.



Irmãos e irmãs, concluindo o mês missionário, apresentemos confi antes nossas preces a Deus que 
nos escuta:

Todos: Senhor, escutai nossa oração.
1. Sustentai, Senhor, com a Vossa graça, o papa Francisco para que continue animando a Igreja no 

caminho da conversão missionária. Nós vos pedimos.

2. Sustentai, Senhor, na fé os missionários e missionários além-fronteiras, especialmente os que es-
tão em locais de confl itos, guerras e perseguições. Nós vos pedimos.

3. Despertai em nós, Senhor, a sensibilidade e o compromisso missionário para com as diversas rea-
lidades afetadas pela pandemia. Nós vos pedimos.

4. Iluminai, Senhor, nossas comunidades eclesiais missionárias para que acolham as propostas do 
Programa Missionário Nacional. Nós vos pedimos. 

5. Iluminais, Senhor, as juventudes para que acolham com alegria os apelos da Palavra de Deus que 
nos coloca em contínuo movimento de saída. Nós vos pedimos.



Deus Pai, Filho e Espírito Santo, comunhão de amor, 
compaixão e missão. Nós te suplicamos: 
Derrama a luz da tua esperança sobre 

a humanidade que padece a solidão, a pobreza,
a injustiça, agravadas pela pandemia. 

Concede-nos a coragem para testemunhar,
com ousadia profética e crendo que

ninguém se salva sozinho,
tudo o que vimos e ouvimos de Jesus Cristo,

missionário do Pai. 

Maria, mãe missionária, e São José,
protetor da família,

inspirem-nos a sermos missionários
da compaixão e da esperança. 

Amém.


