


Caríssimos irmãos e irmãs, no contexto do Ano Jubilar 
Missionário, iniciamos o mês de outubro interpela-
dos pelo tema da Campanha Missionária: “A Igreja 
é missão”; e o lema: “Sereis minhas testemunhas”. 
Desde o nosso batismo, já somos missionários de 
Jesus Cristo, mas é preciso que o Espírito Santo con-
tinuamente nos reenvie na força do seu amor. A li-
turgia de hoje nos recorda que a fé viva e madura é 
capaz de transformar o mundo, porque é um convi-
te contínuo à conversão. É o próprio Senhor, “autor e 
consumador de nossa fé” (Hb 12,2), que a faz crescer 
e frutificar em gestos concretos de fraternidade e so-
lidariedade. Todos os que creem em Jesus Cristo, tor-
nam-se testemunhas e proclamadores do seu amor 
nos mais diversos ambientes humanos, culturais, re-
ligiosos e geográficos, ainda alheios ao Evangelho.



Conduzidos pela força do Espírito Santo, que nos envia como suas testemunhas, até os confins de toda a 
terra (At 1,8), elevemos confiantemente nossa oração.

Renovai-nos, Senhor, na força do vosso Espírito.
1. Iluminai Senhor, o Papa Francisco na missão de conduzir a Igreja, Povo de Deus, rumo a uma conversão 

pastoral, a fim de assumirem, de forma profética, o anúncio do Reino até os confins do mundo. Rezemos.

2. Despertai, Senhor, em nós, o compromisso de batizados, missionários anunciadores do Evangelho, forta-
lecendo o amor fraterno em nossa comunidade e além-fronteiras. Rezemos: 

3. Conduzi a Igreja do Brasil, bispos, presbíteros, religiosos e religiosas, e todo o povo de Deus, a um cami-
nho sinodal, abertos à ação do Espírito Santo. Rezemos: 

4. Fortalecei, Senhor, vossa comunidade a assumir sua missão com espírito de misericórdia, diálogo e cari-
dade; e a buscar ser aberta, acolhedora e solidária para com os que mais sofrem. Rezemos:

5. Ajudai-nos a aproveitar este tempo oportuno do Ano Jubilar Missionário para conhecer e promover inicia-
tivas, projetos e instituições que cooperam com a missão de Deus, e fazei de nós testemunhas de Cristo, 
numa Igreja em estado permanente de missão. Rezemos.



Irmãos e irmãs, celebrando o mês missionário, somos 
convidados a assumir nossa consciência de ser Igreja 
de Jesus. A missão é a natureza mesma da Igreja, 
pois ela é desde sempre enviada a testemunhar, a 
toda criatura e até os confins do mundo, na força do 
Espirito Santo, sua fé em Jesus Cristo, morto e ressus-
citado por amor a nós. Olhando para o testemunho 
de Jesus, rosto misericordioso do Pai, coloquemo-nos 
sempre disponíveis a acolher os irmãos e irmãos com 
os quais nos encontrarmos pelo caminho. 



Irmãos e irmãs, como discípulos e missionários de Jesus, elevemos ao Pai a oração desta nossa assembleia. 

Conservai-nos, ó Deus, em vosso serviço! 
1. Iluminai, Senhor, a vossa Igreja, Povo de Deus, com o nosso Papa Francisco, nossos bispos, presbíteros, 

diáconos, religiosos e religiosas, cristãos leigos e leigas, e dai-lhes a graça de testemunhar Jesus Cristo 
com ousadia missionária e profética em todos os confins do mundo. Rezemos.

2. Animai o espírito missionário de nossas dioceses, paróquias, comunidades, pastorais, movimentos e ser-
viços eclesiais, e concedei-lhes a graça de serem ambientes de escuta missionária, atenta ao grito dos ex-
cluídos e inviabilizados, nas mais diversas realidades existenciais. Rezemos.

3. Fortalecei, ó Deus, todos os missionários e missionárias com suas famílias, em seus ambientes de traba-
lho e em todos as esferas da sociedade, no cuidado com a casa comum. Rezemos.

4. Acompanhai, Senhor, os missionários e missionárias que estão servindo em todos os confins do mundo. 
No espírito de uma Igreja sinodal, eles promovam a cultura do encontro e da fraternidade universal en-
tres os povos e as culturas. Rezemos.

5. Fazei, ó Deus, que, a exemplo de Santa Teresinha, São Francisco Xavier e a Beata Paulina Jaricot, sejamos 
autênticas testemunhas de Jesus Cristo pela força do Espirito Santo em todos os confins do mundo, na 
oração, no sacrifício e na solidariedade missionária. Rezemos.



Amados irmãos e irmãs, a liturgia deste domingo nos 
convida a refletir sobre o valor da oração. Jesus en-
sina que é preciso orar sempre, com perseverança 
e confiança filial, sem jamais desistir. A oração é o 
meio pelo qual nós estabelecemos diálogo com Deus. 
Ela nos restaura na fraqueza, nos reanima quando 
cansados e reestabelece a comunhão entre os filhos 
e o Pai. Neste domingo, no contexto do Ano Jubilar 
Missionário, queremos motivar as orações em prol 
dos missionários e missionárias atuantes no mundo 
inteiro e pelas realidades em que se encontram, so-
bretudo as mais desafiantes.



Ao Senhor, que nos ensina o valor da oração persistente e fervorosa, elevemos nossas preces em favor da 
Igreja e da humanidade inteira; e digamos:

Dai-nos, Senhor, o vosso Espírito Santo!
1. Fazei de vossa Igreja um sinal profético de unidade, solidariedade e paz neste mundo. Que ela, iluminada pela 

vossa graça, insista na proclamação da Boa nova de Jesus Cristo, oportuna e importunamente, em todas as 
realidades humanas.

2. Despertai, entre os cristãos leigos, consagrados e ministros ordenados, o desejo e a disposição para a missão ad 
gentes, para que anunciem Jesus Cristo a todos, especialmente aos que ainda não o conhecem nem o amam. 

3. Iluminai aqueles que nos governam, a fim de que promovam a justiça, o direito e a paz; e se empenhem em pla-
nejar e implementar políticas públicas que garantam o bem comum e o respeito à dignidade de todas as pessoas.

4. Vinde em socorro dos que sofrem: restabelecei a saúde aos doentes, fazei justiça aos injustiçados, consolai os 
perseguidos, dai trabalho aos desempregados, alegrai os tristes, sede refúgio para os expatriados e proteção 
para os pobres.

5. Despertai em nós, assembleia orante aqui reunida, o desejo de rezar sempre, sem jamais desistir, especial-
mente na intenção dos missionários e missionárias ad gentes, para que não percam o ânimo diante das difi-
culdades, mas se empenhem sempre mais em tornar Jesus Cristo conhecido e amado.



Irmãos e irmãs, hoje celebramos o Dia Mundial das 
Missões. Neste mês missionário estamos refletindo 
a temática ´A Igreja é missão´, cuja inspiração bíbli-
ca é “Sereis minhas testemunhas” (At 1,8). A cena do 
Evangelho deste domingo descrito por Lucas desta-
ca a necessidade de oração autêntica, como primeira 
forma de cooperação missionária. Nosso Deus escu-
ta a súplica dos pobres e humildes que apresentam 
suas fragilidades diante dele, a exemplo do cobrador 
de impostos, e rejeita a oração farisaica daqueles que 
vão ao templo para se justificar e julgar os outros.



Irmãos e irmãs, coloquemos nossa confiança no amor transbordante da Trindade, fonte da missão, 
apresentando nossas preces, rezando:

Senhor, ouvi nossa prece confiante. 
1. Fortalecei, Senhor, o Papa Francisco, os bispos, presbíteros, religiosos, religiosas, cristãos leigos e leigas 

na missão de serem testemunhas de Jesus Cristo até os confins do mundo, rezemos. 

2. Abençoai, Senhor, os cristãos das nossas comunidades de fé que neste Dia Mundial das Missões, contri-
buem materialmente em favor da obra missionária em todo o mundo, rezemos.

3. Ajudai-nos a viver este Ano Jubilar Missionário, a assumir e a revigorar nossa vocação cristã de discípulos 
missionários, sendo Igreja sinodal em estado permanente de missão até os confins do mundo, rezemos.

4. Inspirai-nos através do testemunho de Pauline Jaricot e os padroeiros da missão, São Francisco Xavier e 
Santa Teresinha, a sermos missionários e missionárias sem fronteiras, rezemos.

5. Conduzi-nos para que sejamos vossas testemunhas, no anúncio, na oração, na ajuda material e na do-
ação da própria vida, principalmente nos ambientes humanos, culturais, religiosos e geográficos, ainda 
alheios ao Evangelho, rezemos. 



Caríssimos irmãos e irmãs, neste último domingo do 
mês missionário, a liturgia nos fala do encontro de 
Deus com cada ser humano, apresentado o episódio 
de Jesus que se encontra com o publicano. Ainda hoje 
o Senhor nos dirige aquele olhar que viu e se compa-
deceu de Zaqueu. Ele continua passando em nossas 
comunidades e chamando mulheres e homens para 
estar com ele, sentar-se à sua mesa e partilhar de sua 
intimidade. Uma vez alcançados pelo amor de Cristo, 
tornamo-nos testemunhas desse mesmo amor mi-
sericordioso, que veio achar quem estava perdido e 
a todos acolher no banquete de seu Reino.



A Deus, nosso Pai, que é rico em misericórdia e amor, e acolhe o clamor de seus filhos e filhas, elevemos 
a nossa oração confiante; e digamos:

Fazei de nós, ó Deus, mensageiros do vosso amor!

1. Conduzi a vossa Igreja nos caminhos do diálogo e da sinodalidade, a fim de que ela seja, no mundo, sinal 
da unidade e testemunho vivo de comunhão entre os filhos e filhas de Deus.

2. Iluminai o Papa Francisco, os bispos, presbíteros e diáconos, os religiosos de vida consagrada e os fiéis 
leigos e leigas, para que não se cansem de espalhar a Boa nova de Jesus até os confins do mundo.

3. Despertai, nas juventudes, autênticas vocações missionárias, que se empenhem em anunciar com cora-
gem, criatividade e valentia a Palavra de Jesus, que a todos liberta e salva.

4. Iluminai as consciências de todos os batizados, a fim de que assumam com convicção seu compromisso 
na missão universal da Igreja, promovendo e ajudando as obras missionárias, através da oração, das prá-
ticas de caridade e do auxílio material.

5. Dai-nos olhos para ver as necessidades de nossos irmãos e irmãs e tornai-nos solícitos para com todos os 
que sofrem por causa da fome, das guerras, das doenças e das variadas formas de injustiça.

6. Fazei que nós, ao participarmos hoje desta liturgia, saibamos acolher em nossas vidas a salvação trazida 
por Jesus Cristo; e que a nossa fé se traduza em frutos de conversão e caridade.



Deus Pai, Filho e Espírito Santo,
ajudai-nos a viver este Ano Jubilar Missionário,

a assumir e a revigorar nossa
vocação cristã de discípulos missionários, 

sendo Igreja sinodal em estado permanente de 
missão até os confins do mundo. 

Pela força do Espírito Santo e a exemplo
da bem-aventurada Paulina Jaricot,

sejamos vossas testemunhas, no anúncio, na oração,
na ajuda material e na doação da própria vida,

principalmente nos ambientes humanos,
culturais, religiosos e geográficos,

ainda alheios ao Evangelho. 
Maria, Rainha das Missões, rogai por nós!


