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4º ENCONTRO 

A MISSÃO AD GENTES 
 

 

01. CANTO INICIAL: Eu venho do sul e do norte... nº 1.081 

 

 

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. 

 

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 

                                                           
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/ 



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. Missão ad gentes é a experiência do 

missionário que, em nome da Igreja, sai da sua 

própria terra, casa, família, amigos e parte para 

diferentes realidades culturais e sociais. 

Vamos escutar um testemunho missionário: a 

Irmã Ivanês Favretto, da Congregação das 

Irmãzinhas da Imaculada Conceição, partilha 

sua experiência no Projeto missionário 

intercongregacional pan-amazônico, na 

Amazônia peruana. 

 

L.1 “Já faz 3 anos que estou vivendo com o 

povo peruano. Moro na Ilha de Islandia, Loreto – Peru, conhecida como a Veneza peruana, por ser 

uma cidade feita sobre as águas. Não tem estrada, não tem carro. Aqui só se chega de barco, lancha, 

bote. As ruas são pontes e as casas de palafita. Muito linda. Fica na selva amazônica. Trabalho com 

os povos ribeirinhos e indígenas que vivem ao redor do Rio Amazona e Javari.  Os desafios, além 

da língua, pois se fala o espanhol nativo, são as distâncias, a exploração da vida e o abandono. Mas 

nada impede a gente se comunicar, conviver e trabalhar”. 

 

L.2 “Aqui somos uma comunidade intercongregacional (3 irmãs), todas brasileiras. Este universo 

me encanta. Considero-me uma pessoa abençoada, agraciada, e que sempre Deus presenteia com 

alegria, vida, esperança e tantas bênçãos mais.  Sou apaixonada pela missão e para mim ela não tem 

fronteira. Carrego um entusiasmo e uma alegria em servir. Sei que vem de Deus. “Tudo posso 

naquele que me fortalece”, passo a passo, sempre em frente”, dizia Santa Paulina.  Aqui minha 

vida é um cruzeiro, navegando nestes rios, conhecendo a Amazônia e contemplando Deus neste 

colorido da criação”.  

 

L.1 “Estou há 3 anos neste chão. Feliz e agradecida. Livre e confiante na luta por dignidade e vida 

dos povos e da floresta. Aqui é o lugar da Vida Religiosa Consagrada hoje. Continuo navegando e 

deixando amazonizar o coração e a missão. Gratidão ao Pai pelo chamado e a toda a Igreja pela 

comunhão sempre presente”. 

 

L.2 “Faço um pedido a você que está lendo esta história. Preserve a natureza, pois ela é obra do 

Criador, é feita para nossa existência. Respeite as pessoas, o diferente. Todos somos filhos de Deus! 

E, por fim, se você quer ajudar a missão do Peru, venha! Nossa missão tem 1240 km
2
, imagina 

combustível para visitar todas as comunidades! Mas com pouco vamos caminhando”.  

 

04. ILUMINANDO O TEMA 

D. A missão nasce do coração do próprio Senhor. É uma tarefa que deve ser assumida por todos 

nós, seus discípulos missionários. Escutemos com disponibilidade e atenção: 

Canto: Tua Palavra é vida, Senhor... nº 291  

 

Texto: Mateus 28,16-20 
- 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; 

https://paroquiaverbodivino.com/ad-gentes-sobre-a-atividade-missionaria-da-igreja/ 



- 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 mandamento missionário presente no texto, quer fazer alastrar o Reino de Deus, para que 

todas as culturas, raças, etnias e religiões cheguem a ter o conhecimento da verdadeira face de 

Deus. Como vivo o meu compromisso missionário de propagar o Reino de Deus? 

 

L.2 A Igreja é missionária pela sua natureza. E uma Igreja que não é missionária está traindo a sua 

natureza e identidade. O que chama atenção no testemunho da Irmã Ivanês em missão no Peru 

- Amazônia? 

 

L.1 Somos chamados a sairmos dos limites visíveis das nossas comunidades, para que, em diálogo 

colaboremos para que o Reino de Deus, a vivência da vontade do Pai, se torne realidade no nosso 

mundo. Em nossa Diocese ou Comunidades conheço alguém que é missionário em outras 

regiões? 

 

L.2 Mateus insiste no elemento do futuro, que Jesus está e sempre estará com a comunidade dos 

discípulos. Eu carrego esta certeza de que Deus caminha sempre conosco? Que versículos 

fortes do Evangelho ou frases do testemunho da Irmã Ivanês quero destacar e guardar no 

coração? 

 

05. PRECES 

D. A partir da nossa realidade de vida, rezemos, 

inspirados na mensagem do Papa Francisco para o Dia 

Mundial das Missões deste ano. Vamos responder: Eis-

me aqui, envia-me! 

L.1 Neste ano, marcado pelas tribulações e desafios 

causados pela pandemia do Covid-19, possamos 

responder ao mandato missionário do Senhor: 

L.2 No meio das tempestades inesperadas e furiosas da 

vida, que sejamos capazes de remar juntos, nos 

animando e encorajando uns aos outros:  

L.1 Diante de qualquer fragilidade humana, que nos 

reconheçamos participantes de um forte desejo de vida e de libertação do mal: 

L.2 Que passemos do medo e do fechamento ao dom de nós mesmos a Deus, que é sempre amor 

que vem ao nosso encontro: 

L.1 A impossibilidade de nos reunirmos para celebrar a Eucaristia nos fez sentir a necessidade de 

uma resposta generosa e convicta para as vocações sacerdotais:  

 

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 vocações missionárias e sacerdotais durante esta semana.  
 

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 de amor e vida, nos abençoe: Pai e Filho e Espírito Santo. 

Amém. 
D. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe! Graças a Deus! 

 

08. CANTO FINAL: Deixa tua terra... nº 1.074 


