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01. CANTO INICIAL: O Senhor necessitou de braços nº 1.102 

 

02. ORAÇÃO INICIAL 
Preparar para cada encontro, no centro do ambiente: vela, Bíblia aberta, um jarro de flores, mapa-

múndi, 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. Amém
1
. 

 

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. 

 

                                                           
1
 Oração da Novena Missionária-2020: http://www.pom.org.br/wp-content/uploads/2020/05/novena-missionaria-

2020.pdf 

http://www.pom.org.br/campanha-missionaria-2020/ 



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. O objetivo de promover animação missionária na Igreja local é 

despertar nos fiéis uma espiritualidade na qual a vida se torna 

missão. É formar verdadeiros e autênticos discípulos missionários 

de Jesus Cristo. A Animação Missionária busca formar, informar, 

cooperar e articular, motivando o Povo de Deus com o 

compromisso com a missão universal.  No encontro de hoje 

vamos conhecer um pouco sobre o Projeto das Comunidades 

Irmãs proposto em nossa última Assembleia Geral Diocesana que 

aconteceu nos dias 8 a 10 de novembro de 2019. Essa Assembleia 

Geral elegeu prioridades que estarão em vigor até 2023. O Projeto 

das Comunidades Irmãs está dentro da Prioridade: A MISSÃO E 

A COMUNHÃO NA IGREJA DIOCESANA. Esse Projeto visa 

promover essa animação missionária em nossas comunidades nos 

abrindo ainda mais para a missão ad gentes. 

 

L.1 O Projeto Comunidades Irmãs da nossa Diocese se inspirou, no Projeto Igreja Irmã da CNBB, 

que nasceu em 1972. Ele tem por objetivo partilhar a fé, as experiências pastorais, pessoas e 

recursos financeiros como gestos de caridade para com as Igrejas mais necessitadas. Nossa Diocese 

na década de 1980 participou também desse projeto. Naquela ocasião, São Mateus era Igreja Irmã 

da Diocese de Mossoró – RN. O Projeto das Comunidades Irmãs pode despertar em nossa Diocese 

o desejo de reassumir uma Igreja Irmã. Ela será um território de missão com outros desafios, para 

assim partilharmos a nossa experiência pastoral e ao mesmo tempo colhermos a experiência de 

outra Igreja Diocesana. Mas para termos uma Diocese Irmã precisamos dar muitos passos! 

 

D. O primeiro passo está no âmbito da formação desta consciência missionária nas nossas 

comunidades. E para alcançar esse objetivo precisamos criar e fortalecer os Conselhos Missionários 

Paroquiais (COMIPA) em todas as paróquias da nossa Diocese. O COMIPA visa articular e 

impulsionar de forma permanente a ação missionária paroquial, organizando as ações de formação, 

informação e cooperação. Ele ajuda as pastorais e movimentos a compreenderem que toda ação 

pastoral é uma ação missionária e que a missão é como o sangue que corre em nosso corpo. A 

missão dá vida à Igreja! 

 

L.2 A animação missionária é uma missão confiada a toda a Igreja. Nossa Diocese visa implantar o 

Projeto Comunidades Irmãs justamente para despertar no coração dos fiéis esse ardor pela missão 

dentro e fora da Diocese. Por isso, vamos viver a experiência das Comunidades Irmãs dentro da 

própria paróquia. Posteriormente, Paróquias Irmãs dentro da Forania. Todo este processo visa 

despertar o senso de cooperação missionária entre as comunidades e paróquias. O próximo passo 

será vivermos a cooperação missionária entre Dioceses em nosso país. A realidade a ser escolhida 

será fruto da vivência desta prioridade. A cooperação missionária pode ser realizada por meio de 

orações, ajuda financeira e envio de missionários leigos e padres.  

 

 

 



04. ILUMINANDO O TEMA 

D. A primeira comunidade cristã serve de inspiração para comunidades de hoje. Que nós também 

sejamos perseverantes em ouvir os ensinamentos do Santo Evangelho, possamos viver a comunhão 

fraterna e nos abramos cada vez mais para partilhar nossos bens e nossa vida para o crescimento do 

Reino de Deus. Vamos ouvir: 

Canto: Toda Bíblia é Comunicação... nº 288 

 

Texto: At 2,42-47 
- 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? 

 

05. PRECES 
D. Deus é Missão. A Vida é Missão. Rezemos ao Pai com a confiança de 

filhos e filhas, dizendo: 

Todos: Escutai, Senhor, nossa prece confiante. 

 

L.1 Para que nossas comunidades sejam escolas onde formam verdadeiros e autênticos discípulos 

missionários, rezemos. 

 

L.2 Para que nossas lideranças se abram ao espírito missionário e se coloquem inteiramente a 

serviço do Evangelho, rezemos. 

 

L.1 Pedimos pelas vocações: que de nossas comunidades possam surgir numerosas e santas 

vocações para o anúncio do Reino de Deus. Rezemos. 

 

06. COMPROMETENDO-SE COM O TEMA  

D. Quais compromissos nosso grupo pode 

assumir?  
Sugestão: nossa paróquia tem o grupo da Infância e 

Adolescência Missionária? Dela podem participar crianças 

e adolescentes entre 7 e 14 anos. Se ainda não existe esse 

serviço missionário, que tal propor ao Pároco? 

 

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. Deus, fonte da vida e da comunhão, nos abençoe: Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. 

 

D. Em missão, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe! Graças a Deus! 

 

09. CANTO FINAL: Um dia escutei... nº 1.125 

http://www.pom.org.br/materiais-iam/ 


