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APRESENTAÇÃO
Saudações a todos!
Chegamos a outubro, o Mês Missionário!
A Igreja no Brasil, nas últimas Diretrizes Gerais para a Ação Evangelizadora, abraçou a ação
missionária como um pilar indispensável na sustentação da identidade de nossas comunidades,
chamadas a se tornarem comunidades eclesiais missionárias!
Entendemos, assim, que a missão não é tarefa para alguns membros da comunidade ou da paróquia,
mas está no “DNA” de todo cristão, de todo homem e mulher batizados!
Propomos, então, para este mês, quatro encontros que nos ajudam a entender e assumir o que a
nossa Diocese assumiu como prioridade para estes quatro anos: A missão e a comunhão na Igreja
Diocesana. Cada roteiro apresenta um assunto necessário para começarmos a conversar melhor
sobre a identidade missionária de cada um de nós.
Cuidemos de preparar cada encontro com carinho e atenção. Nossas famílias, nessa bonita
experiência de oração e reflexão, como verdadeira Igreja doméstica, pode se tornar um centro que
irradia o espírito da missão!
Forte abraço!
Pe. João Batista Vieira
Coordenador do Conselho Missionário Diocesano
Pe. João Custódio Cosmi Cunha
Coordenação Diocesana de Evangelização e Catequese
Pe. Éder Mataveli Vargas
Coordenador Diocesano de Pastoral

1º ENCONTRO
TRINDADE: A FONTE DA MISSÃO
01. CANTO INICIAL: Senhor, se tu me chamas ... nº 1.117
02. ORAÇÃO INICIAL
Preparar para cada encontro, no centro do ambiente: vela, Bíblia aberta, um jarro de flores, mapamúndi, cartaz do Mês Missionário. Manter a vela apagada até o momento do acendimento, durante a
oração inicial.

D. Queridos irmãos e irmãs! Sejam todos bem-vindos! É bom estarmos juntos,
reunidos em nome do Senhor! O Deus Salvador compartilha o caminho da nossa
vida, nos apresenta seu projeto, quer nossa colaboração. A vida é Missão! “Eis-me aqui, envia-me!”
Invoquemos a presença da Trindade Santa, cantando:
T. Em nome do Pai que nos criou e do Filho que nos salvou e do Espírito Santo que nos une por
amor. //Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Para todo sempre
Amém. //
L.1 Entre as tantas alegrias que recolhemos durante este ano, de missionários e missionárias que se
doaram profundamente no anúncio do Evangelho, não podemos esquecer que, no caminho, muitos
de nossos irmãos e irmãs no mundo nasceram para a casa do Pai por causa do COVID-19
(coronavírus) e de tantas outras doenças, perseguições e martírio.
Em silêncio, acender a vela. Em seguida, rezar juntos a oração ao Espírito Santo:

Todos: Espírito Santo, sopro de vida, que faz novas todas as coisas, abre nossos corações às tuas
inspirações para que, ao escutar e aprofundar tua Palavra, aumente em nós o ardor missionário
e o cuidado com a Casa Comum, nossa terra, e o amor a todas as tuas criaturas, sobretudo, cada
pessoa criada à tua imagem e semelhança. Espírito de Sabedoria, guia nossos passos nos
caminhos da missão. Amém1.
L.2 O Mês Missionário pede que continuemos a vibrar no seguimento a Jesus Cristo e a levarmos
em conta que a vida é missão. Toda pessoa batizada é convidada a colocar-se disponível à missão,
respondendo diariamente: “Eis-me aqui, envia-me” (Is 6,8)! Somos enviados a sermos testemunhas
proféticas do Evangelho, numa Igreja sinodal e em estado permanente de missão.
D. O Papa Francisco insiste para que sejamos uma Igreja em saída, defensora da vida, servidora e
missionária. Unidos a todos os Grupos de Reflexão do Brasil, rezemos juntos a oração do Mês
Missionário: Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajuda-nos a
compreender que a vida é missão, dom e compromisso.
Que Maria, nossa intercessora na cidade, no campo, na
Amazônia e em toda parte, ajude, cada um de nós, a ser
testemunhas proféticas do Evangelho, numa Igreja
sinodal e em estado permanente de missão. Eis-me aqui,
Senhor, envia-me! Amém.
03. CONHECENDO O TEMA
D. Quando se fala de Missão, logo pensamos em fazer
coisas, visitas, atividades, projetos, cursos, experiências,
celebrações, viagens... O Concilio Vaticano II nos lembra
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de que o fundamento da missão nasce do coração amoroso da Trindade, no mistério do amor de
Deus, Uno e Trino, que é fonte, método e fim de toda a atividade missionária.
T. Deus é amor, arrisquemos viver por amor.
L.1 A missão é a essência de Deus, não é simplesmente algo que Deus faz; mas é o que Deus é. A
Missão é iniciativa do amor de Deus e como afirma São João: “Deus é amor” (1 Jo 4,8.16). Se Deus
é “amor”, Ele não pode ser “solidão fechada”. Dizer “Deus é amor” é dizer “Deus é relação, é
comunicação, é envio”. O amor de Deus Trindade não se esgota na entrega mútua entre as Pessoas
Divinas, mas se derrama em abundância na Criação e em compaixão e misericórdia para com a
humanidade sofredora.
T. Deus é amor, arrisquemos viver por amor.
L.2 A Missão tem origem no amor do Pai como fonte, um amor que não se contém, que transborda,
que se comunica e sai de si por sua própria natureza missionária (cf. LG5; 8; 17; Ag. 2;Dap 129;
347). Deus Pai envia seu Filho ao mundo na força do Espírito Santo. Este Amor é como uma fonte
inesgotável e que sempre flui como água viva, que jorra na terra pelo Espírito Santo e que faz parte
da criação por meio da Palavra que se fez carne.
T. Deus é amor, arrisquemos viver por amor.
L.1 A Santíssima Trindade é a comunidade da qual se origina a missão, a Missio Dei, a Missão de
Deus. O missionário e a missionária antes de se entregarem aos irmãos e irmãs que querem
evangelizar, entregam-se a Deus, a quem querem amar. “A Missão é terra de Deus, é preciso passar
por Ele, para entrar na terra de missão”. Se por um lado a Missão está situada no coração de Deus,
por outro lado, tem o seu termo no coração da humanidade.
T. Deus é amor, arrisquemos viver por amor.
L.2 Santa Terezinha do Menino Jesus foi proclamada Padroeira das Missões, sem deixar o Carmelo,
vivendo na oração e sacrifício pelas missões. No seu diário, História de uma alma, a jovem santa
escreveu: “Compreendi que o Amor encerra todas as vocações e que o Amor é tudo... então, em um
momento de alegria, exclamei: encontrei finalmente a minha vocação, a minha vocação é o Amor!
No coração da Igreja Minha Mãe, eu serei o Amor, assim serei tudo, assim o meu sonho será
realizado”.
T. Deus é amor, arrisquemos viver por amor.
04. ILUMINANDO O TEMA
D. O mandato missionário no evangelho de João nos mostra com clareza a natureza da missão. Esta
vem de Deus Pai, pelo Filho e pelo Espírito e chega até os discípulos, tornando-os participantes da
vida e missão de Deus. Vamos escutar esta boa notícia:
Canto: Pela Palavra de Deus... nº 284
Texto: Jo 20,19-22
- É bom que todos tenham a Bíblia em mãos para acompanhar;
- Uma pessoa lê em voz alta;
- Deixar um tempo para uma nova leitura pessoal e silenciosa;
- Provocar o diálogo no Grupo: O que me chamou a atenção? Que frase me marcou? O que
Deus quer dizer para nós?

L.1 “O primeiro dia da semana”. É o primeiro dia desta nova semana, que
não terá mais fim. É a semana da nova criação, quando o dom do Espírito, que
ressuscitou Jesus entre os mortos, foi comunicado aos discípulos no mesmo dia da ressurreição.
Para Lucas, o dom do Espírito Santo é dado cinquenta dias depois da Ressurreição. Para o
evangelista João, é Jesus que sopra sobre a comunidade e comunica o Espírito Santo, no mesmo
domingo da Ressurreição.

L.2 “A paz esteja com vocês”: o Ressuscitado aparece e entra na casa sem ser convidado e quebra
as barreiras do medo e da morte. Ele vem e traz a saudação da plenitude messiânica, “Shalom”,
mostrando as mãos e o lado. Bem mais do que dizer “paz”, o shalom é a síntese de todos os bens
dos últimos tempos, é dom de Deus. Shalom é harmonia plena, sinal de que as relações rompidas
foram todas restabelecidas. Significa que Jesus não abandonou aqueles que o abandonaram. Então
ele repete: “Shalom”, como “para dizer: olha aí, o que a paz custou! A missão de Jesus custou um
alto preço, o dom total de si e o sacrifício do martírio”.
L.1 “Como o Pai me enviou, eu também vos envio”: Jesus é o Missionário do Pai. Na origem da
missão assumida por Jesus, Deus Pai é aquele que o envia. Cristo vincula os discípulos à sua
própria missão. Jesus proclama a Boa Nova do Reino, no qual os pobres têm um lugar especial e
com os quais se identifica. O Reino de Deus proclamado por Jesus é o centro de sua vida feita
missão. Em Cristo, também nós somos chamados e enviados como discípulos e missionários do
Reino de Deus.
L.2 “Recebam o Espírito Santo”: Jesus sopra sobre os discípulos o Espírito novo que tira o seu
coração de pedra e dá a eles um coração de carne, tornando-os capazes de viver de acordo com a
sua Palavra. Quem vai garantir a missão da comunidade será o Espírito Santo, o protagonista da
missão. O sopro de Jesus é a nova criação e remete ao que Javé fez quando criou o ser humano (cf.
Gn 2,7). É o Espírito que suscita a fé, descendo também sobre os pagãos e dirigindo a missão da
Igreja a todos os povos: uma Igreja “em saída”. O Espírito Santo impulsiona os batizados a sair de
si e olhar para a janela e menos para o espelho.
05. PRECES
- De forma espontânea.
06. COMPROMETENDO-SE COM O TEMA
D. A partir da reflexão sobre a Palavra de hoje, que compromisso nosso Grupo pode assumir?
Sugestão: Rezar pelas famílias que perderam algum familiar devido ao Covid-19 e que não tiveram o consolo de se
despedir. Não podendo fazer uma visita, uma pessoa em nome do grupo, poderia fazer um telefonema, manifestando
solidariedade e apoio.

07. ORAÇÃO E BÊNÇÃO FINAL
Todos: Eis-me aqui, Senhor, enviai-me para as
realidades que clamam por fraternidade e justiça.
Ajudai-nos a caminhar juntos, durante todo este mês,
com o coração aberto e sensível aos mais necessitados.
Abençoai as comunidades eclesiais missionárias, para
que caminhem na comunhão com o Papa Francisco,
nosso pastor, símbolo da comunhão universal de nossa
Igreja.
D. Unidos, rezemos: Pai Nosso... Ave Maria... Glória ao Pai...
D. Que nosso Deus Trindade, fonte transbordante de amor, ajude-nos a fazer da vida uma missão
sem fronteiras: em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
D. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe! Graças a Deus!
08. CANTO FINAL: Vai, vai, missionário do Senhor... nº 1.127

