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Tema: Sou missionário!
Lema: “Ide e anunciai”, Mc 16,15.

A Igreja deve cuidar para que seus fiéis vivam o seu batismo, 
desenvolvendo ações que visem a uma permanente ANIMAÇÃO 
MISSIONÁRIA. Esta animação é vivenciada numa comunidade 
concreta. O anúncio e o testemunho toquem o coração de todos(as). A
ação pastoral missionária deve ser permanente.

Daí a importância da Área Pastoral, com o incentivo à vivência da fé, 
nucleada em pequenos grupos, nas COMUNIDADES ECLESIAIS DE 
BASE, fazendo da Paróquia uma Comunidade de Comunidades. 
Nelas, e para que exista uma comunhão verdadeira, é preciso 
dialogar com o diferente, buscando superar as barreiras, destruindo 
tudo aquilo que fere a vida, tornando-se uma comunidade servidora, 
que vive na busca constante da justiça e da solidariedade. Aqui ganha 
destaque e se desenvolve uma pastoral orgânica, de conjunto. Para 
isso é preciso se desinstalar, sair das comodidades, irmos às 
periferias da vida para sermos uma Igreja em saída.

Porém, para que esta consciência cresça e se desenvolva é 
necessário ter uma FORMAÇÃO PERMANENTE: bíblica, teológica, 
pastoral-missionária, ética, doutrinária, litúrgica... de todo o povo de 
Deus, mas, de uma maneira bem especial, dos agentes pastorais 
missionários/as, quer sejam leigos/as ou ordenados.

Para ajudar na evangelização, a Igreja Particular de Colatina através 
da comissão para os círculos bíblicos elaborou este subsídio para ser 
estudado em pequenos grupos no mês de maio de 2019.

Março de 2019
Comissão Diocesana para os círculos bíblicos

Bom estudo

DIOCESE DE COLATINA
ANO MISSIONÁRIO DIOCESANO
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Somos irmãos e missionários do Senhor.

Cuidar do outro é estar perto, é amar sem exclusão.
2. Reconhecer nosso pecado e converter o coração.

PREPARANDO O AMBIENTE
Mesa forrada com tolha branca. A Bíblia aberta na Palavra que vai ser lida, e flores. 
Caso seja oportuno, podem acrescentar outros símbolos religiosos.

ABERTURA
Acolher a todos em clima de alegria. Pedir aos donos da casa que se apresentem e 
acolham a todos.

CANTO
SOU MISSIONÁRIO (Letra e música: Dom Paulo Bosi Dal´Bó)

Se o Reino é a meta, vamos espalhar amor.

SOU, SOU MISSIONÁRIO E A BOA NOVA VOU LEVAR.
VENHAM, VENHAM TODOS, VAMOS EVANGELIZAR.
SEI QUE A RESPOSTA A JESUS É A MISSÃO,
SOU MISSIONÁRIO, SOU DA PAZ, EU SOU CRISTÃO.

1. Com o Espírito de Deus anunciar com mais prazer
Com esperança e caridade, conviver e convencer.
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1º Encontro
Enviados por Jesus Cristo



Leitor (a) 1: “Nos agentes pastorais, independentemente do estilo 
espiritual ou da linha de pensamento que possam ter, desenvolve-se 
um relativismo ainda mais perigoso que o doutrinal. Tem a ver com as 
opções mais profundas e sinceras que determinam uma forma de vida 
concreta. Este relativismo prático é agir como se Deus não existisse, 
decidir como se os pobres não existissem, sonhar como se os outros 
não existissem, trabalhar como se aqueles que não receberam o 
anúncio não existissem. É impressionante como até aqueles que 
aparentemente dispõem de sólidas convicções doutrinais e 

Uma Igreja em saída, sal da terra e nova luz.
E na força do Evangelho, congregada na oração.
Cristo Jesus, abençoai nossa missão.

Ser missionário além fronteiras, transformado pela fé.
Levar a paz e ser cristão onde estiver.

Gaudium, no número 80, nos diz o seguinte:
Animador (a): O Papa Francisco, na Exortação Apostólica Evangelii

Sem vosso poder, em qualquer vivente, nada há de inocente! (bis)
3 - Ó luz venturosa, que vossos clarões, encham os corações! (bis)
pouso; no ardor, brandura; e na dor, ternura! (bis)
2 - Grande defensor, em nós habitai e nos confortai! (bis) Na fadiga,
Vinde, Pai dos pobres, doador dos dons, luz dos corações! (bis)
1 - Vinde, Santo Espírito, e do céu mandai, dessa luz, um raio! (bis)
EM NOSSAS ALMAS ACENDEI O AMOR, O AMOR DE JESUS! (BIS)
A NÓS DESCEI, DIVINA LUZ! (BIS)

Animador (a): Neste Ano Missionário somos convidados a refletir 
sobre a nossa missão. Somos enviados por Jesus Cristo para 
participarmos da sua missão. Cantemos invocando o Espírito Santo a 
fim de que Ele nos acompanhe em todas as nossas ações 
missionárias.

BENDITO SEJA DEUS QUE NOS REUNIU NO AMOR DE CRISTO.

Animador (a): O Deus que pelo seu Filho Jesus Cristo nos envia em 
missão esteja no coração e na vida de cada um de nós.

Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
SAUDAÇÃO

3. Nosso ponto de partida e de chegada é Jesus.
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espirituais acabam, muitas vezes, por cair num estilo de vida que os 
leva a agarrarem-se a seguranças econômicas ou a espaços de poder 
e de glória humana que se buscam por qualquer meio, em vez de dar a 
vida pelos outros na missão. Não nos deixemos roubar o entusiasmo 
missionário!”
Animador (a): O que podemos dizer sobre este assunto?

PALAVRA DE DEUS
Animador (a): Da mesma forma que, há dois mil anos, os discípulos 
foram enviados por Jesus, nós somos os discípulos missionários 
enviados por Ele ao mundo de hoje. Cantemos aclamando a Palavra 
de Deus.

CANTO DE ACLAMAÇÃO
ENVIA TUA PALAVRA, PALAVRA DE SALVAÇÃO, QUE VEM 
TRAZER A ESPERANÇA AOS POBRES LIBERTAÇÃO.
1 – Tua Palavra de vida é como a chuva que cai,/ que torno o solo 
fecundo, que faz nascer a semente./ É água viva da fonte, que faz florir 
o deserto,/ é uma luz no horizonte é novo caminho aberto.

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo (Mc 6, 7-11)

REFLETINDO
Leitor (a)1: O chamado e consequentemente o envio são uma tarefa 
que não se pode realizar no individualismo. O chamado é pessoal, a 
resposta também, mas o ministério, o serviço deve ser entendido 
numa dimensão comunitária. Pois a Igreja é mistério de comunhão. E 
para que os apóstolos entendessem isso, Ele os envia em missão, 
dois a dois, colocando como centro a vida em comunidade na ação 
missionária. Este foi o espírito do Concílio Vaticano II: A missão na 
Igreja-comunhão. A comunhão entre os fiéis em seus vários estados e 
estilos de vida faz com que a Igreja se sinta por dentro da missão de 
Jesus.

Leitor (a)2: No lugar dos dozes discípulos estão hoje todos os 
batizados que são enviados em missão. Cristo nos ungiu através do 
Batismo e nos enviou em missão para que todos os homens 
conheçam a verdade e se salvem.

Leitor (a)3: Ele nos pede, ao nos enviar, a comunhão, simbolizada 
pelo envio de dois em dois. Que sejamos despojados de riquezas, 
ganância, orgulho, avareza e vaidade: nada tomar para o caminho, 

5



6

Leitor (a)3: Precisamos estar equipados somente com um grande 
amor a Jesus Cristo, nosso modelo; equipados com o Evangelho feito 
vida; equipados com a confiança em Deus e com a esperança na ação 
do Espírito Santo no coração dos homens. Como cristãos somos 
chamados a abrir caminhos que para, pelo e por amor, rompam as 
cercas levantadas pelo sistema do poder, que gera ódio, vingança, 
injustiças, fome e morte de todos os homens e mulheres. E nesta luta 
não temos dia nem hora. O nosso Guia nos disse: Meu Pai trabalha 
todos os dias e eu também trabalho. Assim sendo, não temos que 
procurar descanso, pois sendo cristãos sempre temos que estar 
dispostos a fazer aquilo que o Senhor nos pede.

PARA CONVERSAR

Animador (a) Vamos conversar sobre a Palavra que acabamos de 
ouvir.

exceto um bastão, a coerência em uma conduta simples e humilde: 
não andeis de casa em casa, em uma conduta regida pela liberdade 
de espírito, se em algum lugar não os receberem, sair e sacudir o pó 
dos vossos pés.

Leitor (a) 1: Ele ainda nos adverte: Assim como as palavras de Jesus 
não foram bem acolhidas até pelos próprios parentes, assim também 
os Doze na missão encontrarão dificuldades. Como não acolheram 
nem escutaram a Jesus, assim algumas vezes também não 
escutarão aos Doze. Quando falo dos doze falo de mim, falo de ti. Mas 
é preciso não perder o fôlego. É preciso que tenhamos bem presente 
que com Cristo e em Cristo nós somos mais do que vencedores. A 
única coisa que nesta hora não podemos fazer é cruzarmos os 
braços, estar sem fazer nada. Seria uma postura irresponsável e 
indigna de um bom cristão!

Leitor (a)2: Livres para a missão. Para sermos “missionários” 
precisamos ser livres. Livres para aceitar esta dimensão própria da 
vocação cristã. Livres para responder a Deus com generosidade, sem
laços de instintos e paixões egoístas; livres para seguir docilmente as 
luzes e os movimentos do Espírito Santo dentro de nós mesmos. 
Precisamos ser livres de todo apego aos bens e meios materiais, para 
nos apresentarmos com o evangelho puro, sem alterações, livres de 
todo orgulho e ânsia de poder, com a consciência clara de que somos 
servidores do homem.
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4.Concedei às famílias cristãs e a cada um de nós, a graça da 
generosidade e da solidariedade para servir aos excluídos em todas 
as periferias, rezemos.
SANTIFICAI-NOS,SENHOR, SEGUNDO O VOSSO SERVIÇO.

5.Neste ano missionário, despertai em nossas famílias e 
comunidades vocações dispostas a testemunhar o evangelho em 
todo o mundo, rezemos.
SANTIFICAI-NOS,SENHOR, SEGUNDO O VOSSO SERVIÇO.

Animador (a): Senhor acolhei todos os pedidos colocados aqui e 
também os que estão em nosso corações. Por Cristo, Nosso Senhor. 
Amém.

Animador (a): Rezemos como o Senhor Jesus nos ensinou:

PAI NOSSO...AVE MARIA...

1 – Por que Jesus envia os seus discípulos?
2 – Para que Jesus envia os seus discípulos?
3 – Quem são os enviados de Jesus para a missão nos dias de hoje?

PRECES

Animador (a): “Quem quiser ser o primeiro, seja o servo de todos”. 
Jesus nos convida a cooperar na construção do Reino de Deus com o 
nosso serviço. Rezemos.
SANTIFICAI-NOS,SENHOR, SEGUNDO O VOSSO SERVIÇO.

1.Iluminai Senhor a vossa Igreja servidora e missionária, o Papa 
Francisco, os bispos, padres, diáconos e religiosos, para que sejam 
sempre solícitos a lavar os pés dos mais necessitados, rezemos.
SANTIFICAI-NOS,SENHOR, SEGUNDO O VOSSO SERVIÇO.

2.Olhai para todos os povos do mundo, em especial os que vivem nas 
regiões de conflito e violência, e inspirai caminhos de tolerância, 
diálogo e paz, rezemos.
SANTIFICAI-NOS,SENHOR, SEGUNDO O VOSSO SERVIÇO.

3.Abençoai as crianças do Brasil e do mundo, para que, protegidas de 
todo mal, sejam respeitadas e amadas como Jesus as amou e as 
acolheu, rezemos.
SANTIFICAI-NOS,SENHOR, SEGUNDO O VOSSO SERVIÇO.
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BÊNÇÃO FINAL
Animador (a): Desça sobre todas as famílias a Bênção de Deus Todo 
Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.

Animador (a): Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.

CANTO FINAL

VAI, VAI, MISSIONÁRIO DO SENHOR, VAI TRABALHAR NA 
MESSE COM ARDOR. CRISTO TAMBÉM CHEGOU PRA 
ANUNCIAR, NÃO TENHAS MEDO DE EVANGELIZAR!
1 - Chegou a hora de mostrarmos quem é Deus à América Latina e aos 
sofridos povos seus que passam fome, labutam, se condoem, mas 
acreditam na libertação!
2 - Ai daqueles que massacram o pobre, vivendo mui tranquilos, 
ocultando a exploração, enquanto o irmão à sua porta vem bater, 
implorando piedade, água e pão.

ORAÇÃO DO ANO MISSIONÁRIO DIOCESANO 

Senhor, Vós que enviastes ao mundo Vosso Filho como luz para os 
povos, nós vos bendizemos pelos missionários e missionárias que 
anunciam o Evangelho da Vida. Queremos “lançar as redes em águas 
mais profundas” indo ao encontro das famílias e das comunidades, 
animando-as e fortalecendo-as na caminhada de fé, fazendo o 
encontro Convosco e com os irmãos e irmãs. O mandato do Senhor é 
para sermos discípulos missionários e missionárias. Sob a 
intercessão maternal de Nossa Senhora da Saúde, tenhamos uma fé 
viva, convicta e alegre. Nosso compromisso e empenho produzam 
frutos na ação evangelizadora para um forte ardor missionário e que 
nossa Igreja Particular de Colatina proclame: “Sou missionária!” 
Assim seja.

O QUE FAZER AGORA?
Leitor (a) 1: Convidar todos os presentes a fazerem parte do círculo 
bíblico ou iniciar um outro grupo na redondeza. Chamá-los a participar 
da comunidade.

Verificar se tem alguma família que passa por dificuldades, as vezes 
sem ter até o alimento para o sustento diário.

Verificar se no grupo existem pessoas que ainda não foram batizadas, 
crianças que ainda não foram para a catequese.

Ver a família que acolherá o próximo encontro.
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Se o Reino é a meta, vamos espalhar amor.
Somos irmãos e missionários do Senhor.

2. Reconhecer nosso pecado e converter o coração.
Cuidar do outro é estar perto, é amar sem exclusão.

PREPARANDO O AMBIENTE
Mesa forrada com tolha branca. A Bíblia aberta na Palavra que vai ser lida, e flores. 
Caso seja oportuno, podem acrescentar outros símbolos religiosos.

ABERTURA
Acolher a todos em clima de alegria. Pedir aos donos da casa que se apresentem e 
acolham a todos.

CANTO
SOU MISSIONÁRIO (Letra e música: Dom Paulo Bosi Dal´Bó)

SOU, SOU MISSIONÁRIO E A BOA NOVA VOU LEVAR.
VENHAM, VENHAM TODOS, VAMOS EVANGELIZAR.
SEI QUE A RESPOSTA A JESUS É A MISSÃO,
SOU MISSIONÁRIO, SOU DA PAZ, EU SOU CRISTÃO.

1. Com o Espírito de Deus anunciar com mais prazer
Com esperança e caridade, conviver e convencer.

2º Encontro
Enviados para Evangelizar
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Ser missionário além fronteiras, transformado pela fé.
Levar a paz e ser cristão onde estiver.

3. Nosso ponto de partida e de chegada é Jesus.
Uma Igreja em saída, sal da terra e nova luz.
E na força do Evangelho, congregada na oração.
Cristo Jesus, abençoai nossa missão.

SAUDAÇÃO
Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Animador (a): O Deus que pelo seu Filho Jesus Cristo nos envia em 
missão esteja no coração e na vida de cada um de nós.

BENDITO SEJA DEUS QUE NOS REUNIU NO AMOR DE CRISTO.

Animador (a): Jesus disse que haverá um só pastor e um só rebanho. 
Isso só irá acontecer quando a Igreja realizar plenamente a sua 
missão de fazer todos os povos discípulos de Jesus Cristo. Cantemos 
pedindo à Luz do Espírito Santo que conduza nosso encontro.

VEM, ESPÍRITO SANTO, VEM. VEM ILUMINAR. (BIS)
1 - Nossos caminhos vem iluminar! Nossas ideias vem iluminar!

Leitor (a) 1:“Embora esta missão nos exija uma entrega generosa, 
seria um erro considerá-la como uma heroica tarefa pessoal, dado 
que ela é, primariamente e acima de tudo o que possamos sondar e 
compreender, obra de Deus. Jesus é ‘o primeiro e o maior 
evangelizador’. Em qualquer forma de evangelização, o primado é 
sempre de Deus, que quis chamar-nos para cooperar com Ele e 
impelir-nos com a força do seu Espírito. A verdadeira novidade é 
aquela que o próprio Deus misteriosamente quer produzir, aquela que

Nossas angústias vem iluminar! As incertezas vem iluminar!
2 - Toda a Igreja vem iluminar! A nossa vida vem iluminar! Nossas
famílias vem iluminar! Toda a terra vem iluminar!

Animador (a): O Papa Francisco, na Exortação Apostólica Evangelii 
Gaudium, no número 12, nos diz o seguinte:

Ele inspira, aquela que Ele provoca, aquela que Ele orienta e 
acompanha de mil e uma maneiras. Em toda a vida da Igreja, deve-se 
sempre manifestar que a iniciativa pertence a Deus, ‘porque Ele nos 
amou primeiro’ (1Jo 4,19) e é ‘só Deus que faz crescer’ (1Cor 3,7). 
Esta convicção permite-nos manter a alegria no meio duma tarefa tão 
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CANTO DE ACLAMAÇÃO
JESUS CRISTO É O SENHOR, O SENHOR, O SENHOR JESUS 
CRISTO É O SENHOR, GLÓRIA A TI SENHOR. (2X)
1 - Da minha vida Ele é o Senhor (3x), glória a Ti Senhor.
2 - Do meu passado Ele é o Senhor (3x), glória a Ti Senhor.

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo (Mc 16, 15-20)

3 - Do meu futuro Ele é o Senhor (3x), glória a Ti Senhor.

REFLETINDO
Leitor (a)1: O anúncio do “Evangelho” obriga os homens a uma 
opção. Quem aderir à proposta que Jesus faz chegará à vida plena e 
definitiva; mas quem recusar essa proposta ficará à margem da 
salvação. A tarefa que os discípulos são chamados a fazer vai atingir 
não só os homens, mas “toda a criatura”.Tornar-se discípulo é, em 
primeiro lugar, aprender os ensinamentos de Jesus – a partir das suas 
palavras, dos seus gestos, da sua vida oferecida por amor.

Leitor (a)2: É um tremendo desafio testemunhar, hoje, no mundo os 
valores do “Reino”. Com frequência, os discípulos de Jesus são 
objetos de gozação e de chacota dos homens, porque insistem em 
testemunhar que a felicidade está no amor e no dom da vida; com 
frequência, os discípulos de Jesus são apresentados como pessoas 
ignorantes, porque insistem em testemunhar que a vida plena está no 
perdão, no serviço, na entrega da vida.

Leitor (a)3:A missão que Jesus confiou aos discípulos é uma missão 
universal: as fronteiras, as raças, a diversidade de culturas não 
podem ser obstáculos para a presença da proposta libertadora de 
Jesus no mundo. Tenho consciência de que a missão que foi confiada 
aos discípulos é uma missão universal? Tenho consciência de que 
Jesus me envia também a todos os homens – sem distinção de raças, 
de etnias, de diferenças religiosas, sociais ou econômicas – a 
anunciar-lhes a libertação, a salvação, a vida definitiva? Tenho 

exigente e desafiadora que ocupa inteiramente a nossa vida. Pede 
nos tudo, mas ao mesmo tempo dá-nos tudo”.

ANIMADOR (A): O que podemos dizer sobre este assunto?

PALAVRA DE DEUS
Animador (a): Os discípulos missionários de Jesus devem ir por todo 
o mundo anunciando a Palavra. Todo o mundo significa também todos 
os ambientes que frequentamos. Cantemos aclamando a Palavra de 
Deus.
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CANTO

3 – Como anunciar o Evangelho hoje?

2 – Quem recebeu a missão de pregar o Evangelho para todas as 
pessoas?

1 – Por que todas as pessoas precisam ouvir o Evangelho?

ANIMADOR (A): Vamos conversar sobre a Palavra que acabamos de 
ouvir.

PARA CONVERSAR

Leitor (a)2: Assim como Jesus enviou os Apóstolos ontem, Ele assim 
faz com você hoje. Ele está enviando hoje a você, meu irmão, minha 
irmã, como testemunha de Sua Paixão, de Sua Morte e Ressurreição; 
aceite e olhe mais de perto esses mistérios. Não deixe que a sua 
lentidão se sirva de obstáculos para os seus irmãos e irmãs. Não 
tenha medo. Ele está com você. Saiba que a sua disponibilidade em 
aceitar o convite do anúncio do Evangelho vai fortificar a fé daqueles 
que hão de crer por meio de você. Quem crer e for batizado será salvo, 
diz o Evangelho. Como batizado, batizada saiba que a fé é para o 
Batismo o que a alma é para o corpo. Assim, aquele que nasce da 
água vive da fé. Portanto, aceite o convite, não tenha medo, coloque-
se ao serviço do Senhor, servindo os seus irmãos. Seja testemunha 
do Senhor Ressuscitado.

Leitor (a)1: O confronto com o mundo gera muitas vezes, nos 
discípulos, desilusão, sofrimento, frustração. Nos momentos de 
decepção e de desilusão, como tenho reagido? Se ainda algum dia 
tiver de chorar, consolar-me-á a certeza da presença de Jesus: “eu 
estarei convosco até ao fim dos tempos”. Esta certeza deve nos 
alimentar e encorajar no testemunho d’Aquele que nos envia e em 
quem acreditamos: Jesus Cristo nosso Senhor!

PRECES

VAI TRABALHAR PELO MUNDO AFORA: EU ESTAREI ATÉ O FIM
CONTIGO. ESTÁ NA HORA: O SENHOR ME CHAMOU, SENHOR,
AQUI ESTOU.

consciência de que sou responsável pela vida, pela felicidade e pela 
liberdade de todos os meus irmãos – mesmo que eles habitem no 
outro lado do mundo?

1 - O Senhor me chamou a trabalhar, a messe é grande, a ceifar, a 
ceifar o Senhor me chamou, Senhor, aqui estou.
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ANIMADOR (A): Seguir Jesus implica desapego das riquezas e ser 
solidário com os pobres. No Reino de Deus, tudo deve ser partilhado 
entre todos. Elevemos nossas preces, dizendo:
SENHOR, AJUDAI-NOS A SERMOS FIÉIS SERVIDORES.

1.Deus de bondade, conservai na fé e na caridade o nosso Papa 
Francisco, os bispos, o clero e todas as lideranças da Igreja, para que 
testemunhem a alegria do Evangelho além de suas fronteiras, 
rezemos.
SENHOR, AJUDAI-NOS A SERMOS FIÉIS SERVIDORES.

Senhor, Vós que enviastes ao mundo Vosso Filho como luz para os 
povos, nós vos bendizemos pelos missionários e missionárias que 
anunciam o Evangelho da Vida. Queremos “lançar as redes em águas 
mais profundas” indo ao encontro das famílias e das comunidades, 
animando-as e fortalecendo-as na caminhada de fé, fazendo o 
encontro Convosco e com os irmãos e irmãs. O mandato do Senhor é 
para sermos discípulos missionários e missionárias. Sob a 
intercessão maternal de Nossa Senhora da Saúde, tenhamos uma fé 
viva, convicta e alegre. Nosso compromisso e empenho produzam 
frutos na ação evangelizadora para um forte ardor missionário e que 

2.Protegei e recompensai todos os discípulos missionários 
perseguidos e ameaçados por causa do evangelho, rezemos.
SENHOR, AJUDAI-NOS A SERMOS FIÉIS SERVIDORES.

3.Iluminai todas as famílias que estão reunidas participando do Ano 
Missionário Diocesano, que elas sejam fortalecidas com seu 
Evangelho e que estejam cada vez mais empenhadas em fazer 
crescer a justiça, a paz e a solidariedade, rezemos.
SENHOR, AJUDAI-NOS A SERMOS FIÉIS SERVIDORES.

4.Olhai com amor paterno para todas as crianças do Brasil e do 
mundo, principalmente para aquelas que sofrem abandono, violência 
e fome, rezemos.
SENHOR, AJUDAI-NOS A SERMOS FIÉIS SERVIDORES.

Animador (a): Deus de amor e de bondade acolhei estes nossos 
pedidos por Cristo, Nosso Senhor. Amém.

Animador (a): Rezemos como o Senhor Jesus nos ensinou:
PAI NOSSO...AVE MARIA...

ORAÇÃO DO ANO MISSIONÁRIO DIOCESANO 
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CANTO FINAL

Animador (a): Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.

Animador (a): Desça sobre todas as famílias a Bênção de Deus Todo 
Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.

1.A Ti meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu 
olhar, minha voz. A Ti meu Deus, eu quero oferecer, meus passos e 
meu viver, meus caminhos, meu sofrer.

A TUA TERNURA, SENHOR, VEM ME ABRAÇAR! E A TUA 
BONDADE INFINITA ME PERDOAR! VOU SER O TEU SEGUIDOR 
E TE DAR O MEU CORAÇÃO. EU QUERO SENTIR O CALOR DE 
TUAS MÃOS.

2. A Ti meu Deus, que és bom e que tens amor. Ao pobres e ao 
sofredor, vou servir e esperar. Em Ti, Senhor, humildes se alegrarão. 
Cantando a nova canção de esperança e de paz.

da comunidade.

Verificar se no grupo existem pessoas que ainda não foram batizadas, 
crianças que ainda não foram para a catequese.

Ver se existe algum casal que ainda não recebeu o sacramento do 
matrimônio.

BÊNÇÃO FINAL

Ver a família que acolherá o próximo encontro.

nossa Igreja Particular de Colatina proclame: “Sou missionária!” 
Assim seja.

O QUE FAZER AGORA?
Leitor (a) 1: Convidar todos os presentes a fazerem parte do círculo 
bíblico ou iniciar um outro grupo na redondeza. Chamá-los a participar



15

Uma Igreja em saída
3º Encontro

PREPARANDO O AMBIENTE
Mesa forrada com tolha branca. A Bíblia aberta na Palavra que vai ser lida, e flores. 
Caso seja oportuno, podem acrescentar outros símbolos religiosos.

ABERTURA
Acolher a todos em clima de alegria. Pedir aos donos da casa que se apresentem e 
acolham a todos.

CANTO
SOU MISSIONÁRIO (Letra e música: Dom Paulo Bosi Dal´Bó)

SOU, SOU MISSIONÁRIO E A BOA NOVA VOU LEVAR.
VENHAM, VENHAM TODOS, VAMOS EVANGELIZAR.
SEI QUE A RESPOSTA A JESUS É A MISSÃO,
SOU MISSIONÁRIO, SOU DA PAZ, EU SOU CRISTÃO.

1. Com o Espírito de Deus anunciar com mais prazer
Com esperança e caridade, conviver e convencer.
Se o Reino é a meta, vamos espalhar amor.
Somos irmãos e missionários do Senhor.

2. Reconhecer nosso pecado e converter o coração.
Cuidar do outro é estar perto, é amar sem exclusão.
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Cristo Jesus, abençoai nossa missão.

SAUDAÇÃO
Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. AMÉM.

Animador (a): O Deus que pelo seu Filho Jesus Cristo nos envia em 
missão esteja no coração e na vida de cada um de nós.

BENDITO SEJA DEUS QUE NOS REUNIU NO AMOR DE CRISTO.

Animador (a): Dentro das paredes da Igreja, todos nós celebramos a 
nossa fé e nos fortalecemos com as graças recebidas de Deus, mas é 
preciso fazer o Evangelho sair para além das portas da Igreja. O Papa
Francisco fala de uma Igreja em saída. Precisamos sair para as 
periferias, conhecer o sofrimento humano, suas mazelas, a fim de 
realizarmos a nossa missão evangelizadora. Cantemos pedindo a 
Luz do Espírito Santo para que conduza nosso encontro.

CANTO - DEIXA A LUZ DO CÉU ENTRAR
1 - Tu anseias, eu bem sei, por salvação. Tens desejo de banir a 
escuridão. Abre, pois, de par em par teu coração e deixa a luz do céu 
entrar.
DEIXA A LUZ DO CÉU ENTRAR. (2X) ABRE BEM AS PORTAS DO 
TEU CORAÇÃO E DEIXA A LUZ DO CÉU ENTRAR.
2 - Cristo, a luz do céu, em ti quer habitar, para as trevas do pecado 
dissipar, teu caminho e coração iluminar e deixa a luz do céu entrar.
3 - Que alegria andar ao brilho dessa luz. Vida eterna e paz no coração 
produz. Oh! Aceita agora o Salvador Jesus e deixa a luz do céu entrar.

Animador (a): O Papa Francisco, na Exortação Apostólica Evangelii 
Gaudium, no número 21, nos diz o seguinte:

Leitor (a) 1:“A alegria do Evangelho, que enche a vida da comunidade 
dos discípulos, é uma alegria missionária. Experimentam-na os 
setenta e dois discípulos, que voltam da missão cheios de alegria (cf. 
Lc 10,17). Vive-a Jesus, que exulta de alegria no Espírito Santo e 
louva o Pai, porque a sua revelação chega aos pobres e aos 
pequeninos (cf. Lc 10,21). Sentem-na, cheios de admiração, os 

E na força do Evangelho, congregada na oração.
Uma Igreja em saída, sal da terra e nova luz.
3. Nosso ponto de partida e de chegada é Jesus.

Ser missionário além fronteiras, transformado pela fé.
Levar a paz e ser cristão onde estiver.
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Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo (Mc 1, 35-39)

REFLETINDO
Leitor (a)1: No Evangelho que ouvimos, Jesus nos ensina a termos 
atitudes de cristãos comprometidos com o Reino. Não devemos ficar 
acomodados dentro das estruturas do templo. É preciso sair e 
conhecer a realidade que nos rodeiam, ouvir o clamor de nossos 
irmãos e irmãs, entender seus anseios. Criar uma cultura de diálogo 
que favoreça a evangelização e que a paz seja o instrumento 
norteador para uma convivência harmoniosa.

Leitor (a)2: “A Igreja ‘em saída’ é a comunidade de discípulos 
missionários que se envolvem, que acompanham, que frutificam e 
festejam. A comunidade missionária experimenta que o Senhor tomou 
a iniciativa, precedeu-a no amor e, por isso, ela sabe ir à frente, tomar 
a iniciativa sem medo, ir ao encontro, procurar os afastados e chegar 
às encruzilhadas dos caminhos para convidar os excluídos. Viver um 

primeiros que se convertem no Pentecostes, ao ouvir ‘cada um na sua 
própria língua’ (At 2,6) a pregação dos Apóstolos. Esta alegria é um 
sinal de que o Evangelho foi anunciado e está a frutificar. Mas contém 
sempre a dinâmica do êxodo e do dom, de sair de si mesmo, de 
caminhar e de semear sempre de novo, sempre mais além. O Senhor 
diz: ‘Vamos para outra parte, para as aldeias vizinhas, a fim de pregar 
aí, pois foi para isso que Eu vim’ (Mc 1,38). Ele, depois de lançar a 
semente num lugar, não se demora lá a explicar melhor ou a cumprir 
novos sinais, mas o Espírito leva-O a partir para outras aldeias”.

Animador (a): O que podemos dizer sobre este assunto?

PALAVRA DE DEUS
Animador (a): Jesus percorria cidades e aldeias anunciando a Boa 
Nova para cumprir a sua missão. Também nós precisamos na 
fidelidade ao Evangelho ser uma Igreja em saída para cumprirmos 
nossa missão. Cantemos aclamando a Palavra de Deus.

CANTO DE ACLAMAÇÃO

1. Eu vim para escutar.
TUA PALAVRA (3X) DE AMOR.
2. Eu gosto de escutar.
3. Eu quero entender melhor.



18

desejo inesgotável de oferecer misericórdia, fruto de ter 
experimentado a misericórdia infinita do Pai e a sua força difusiva (...) 
Com obras e gestos, a comunidade missionária entra na vida diária 
dos outros, encurta as distâncias, abaixa-se até à humilhação e 
assume a vida humana, tocando a carne sofredora de Cristo no povo”. 
(Evangelli Gaudium). Os grandes desafios atuais exigem "uma Igreja 
missionária toda em saída", reafirmou o Papa Francisco.

Leitor (a)3: Para uma Igreja em saída algumas passagens são 
importantes:

1.Passagem de uma Igreja poderosa, distante, fria, endurecida, 
medrosa, reacionária, da qual as pessoas se afastam e abandonam... 
a uma Igreja pobre, simples, próxima, acolhedora, sincera, realista, 
que promove a cultura do encontro e da ternura;

2.Passagem de uma Igreja moralista, legalista, doutrinária... a uma 
Igreja que vai ao essencial, que se centra em Jesus Cristo 
contemplado e seguido, que difunde o bom odor do Evangelho e 
convida a que todos coloquem Jesus Cristo no centro de suas vidas;

3.Passagem de uma Igreja centrada nela mesma, autorrefencial, 
preocupada com o proselitismo... a uma Igreja dos pobres, 
preocupada sobretudo com a dor e o sofrimento humano, a guerra, a 
fome, o desemprego juvenil, os anciãos, onde os últimos sejam os 
primeiros, onde não se possa servir a Deus e ao dinheiro; uma Igreja 
profética, livre em relação aos poderes deste mundo;

4.Passagem de uma Igreja fechada em si mesma, com tendência a 
olhar para o próprio umbigo, com cheiro de mofo, que espera que os 
outros venham até ela... a uma Igreja que sai às ruas, que vai às 
margens sociais e existenciais, às fronteiras, aos que estão longe, 
mesmo sob o risco de sofrer acidentes; uma Igreja que seja semente e
fermento, que abra caminhos novos, que vá sem medo para servir, 
uma Igreja ao ar livre, que sai às sarjetas do mundo, uma Igreja em 
estado de missão;

5.Passagem de uma Igreja com pastores fechados em suas 
paróquias, clérigos de despacho, que buscam fazer carreira, que 
estão no laboratório e às vezes acabam sendo colecionadores de 
antiguidades...a pastores que “cheiram a ovelha”, que caminham na 
frente, atrás e no meio do povo;
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6.Passagem de uma Igreja envelhecida, triste, a uma Igreja jovem e 
alegre, fermento na sociedade, com a alegria e a liberdade do 
Espírito, com luz e transparência, sem nada a ocultar, com flores na 
janela e cheiro de lar, onde os jovens sejam protagonistas, pois são 
como a menina dos olhos da Igreja.

Animador (a): Jesus é o Senhor que com seu chamado planta a 
Igreja em cada coração, filialmente configurado por e com seu 
Espírito. O seguidor descobre n’Ele o centro de sua vida e Ele o vai 
levando à Igreja, como os seus primeiros discípulos. Essa 
identificação progressiva com Ele desemboca na comunidade 
eclesial. Por isso, a Igreja é o lugar dos identificados com Cristo. Ser 
de Cristo, trabalhar para Cristo, é não só ser da Igreja, é ser Igreja, é 
sentir-se Igreja.

PARA CONVERSAR

ANIMADOR (A): Vamos conversar sobre a Palavra que acabamos de 
ouvir.
1 – Quais são os motivos pelos quais as pessoas procuram a Igreja?
2 – Por que Jesus percorria as aldeias?
3 – Porque ser uma Igreja em saída?

CANTO (Jonny)

1. "Ide ao mundo inteiro anunciar. À toda criatura a Boa Nova".
IDE SER MISSIONÁRIO, IDE EVANGELIZAR. UM MUNDO 
SEDENTO E FAMINTO QUE ESPERA ESTE VINHO, ESTE PÃO. O 
PÃO DA VIDA, O PÃO DO AMOR. O PÃO DA UNIDADE, O PÃO 
VIVO DESCIDO DO CÉU.
2. Que todos os povos celebrem nesta refeição. O amor, a alegria de 
sermos irmãos.
3.Que todas as culturas se encontrem na fé. E proclamem o que 
ensinou Jesus de Nazaré.

PRECES

ANIMADOR (A): “Missão é servir” e Jesus nos dá o exemplo. “Quem 
quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. Pois o Filho do Homem 
não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida como resgate 
para muitos” (Mc 10, 44-45). Elevemos nossas preces, dizendo:

SENHOR, ENSINA-NOS A SERVIR.
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Senhor, Vós que enviastes ao mundo Vosso Filho como luz para os 
povos, nós vos bendizemos pelos missionários e missionárias que 
anunciam o Evangelho da Vida. Queremos “lançar as redes em águas 
mais profundas” indo ao encontro das famílias e das comunidades, 
animando-as e fortalecendo-as na caminhada de fé, fazendo o 
encontro Convosco e com os irmãos e irmãs. O mandato do Senhor é 
para sermos discípulos missionários e missionárias. Sob a 
intercessão maternal de Nossa Senhora da Saúde, tenhamos uma fé 
viva, convicta e alegre. Nosso compromisso e empenho produzam 
frutos na ação evangelizadora para um forte ardor missionário e que 
nossa Igreja Particular de Colatina proclame: “Sou missionária!” 
Assim seja.

ORAÇÃO DO ANO MISSIONÁRIO DIOCESANO 

Animador (a): Rezemos como o Senhor Jesus nos ensinou:

Animador (a): Deus de amor e de bondade acolhei estes nossos 
pedidos por Cristo, Nosso Senhor. Amém.

PAI NOSSO...AVE MARIA...

SENHOR, ENSINA-NOS A SERVIR.

SENHOR, ENSINA-NOS A SERVIR.

1.Deus de amor e misericórdia, protegei a vossa Igreja, chamada a 
“fazer discípulos todos os povos”, para que continue fiel à missão de 
servir com ousadia até os confins da terra, rezemos.
SENHOR, ENSINA-NOS A SERVIR.

2.Acompanhai com o vosso Espírito consolador todos os missionários 
e missionárias que deixam a família e a Pátria na alegria de servir na 
missão além-fronteiras, para que nunca lhes faltem o entusiasmo e 
esperança, rezemos.
SENHOR, ENSINA-NOS A SERVIR.

4.Suscitai em nossas comunidades vocações missionárias dispostas 
a servir na missão em todos os continentes, especialmente onde 
Cristo ainda não é conhecido e amado, rezemos.

5.Abençoai com sabedoria a nossa Pátria, os governantes e todas as 
lideranças a serviço da sociedade, para que ofereçam políticas 
públicas com qualidade e administrem o bem comum com 
honestidade e justiça, rezemos.
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2. Acolher as mães gestantes da comunidade, proporcioná-las a 
preparação para o sacramento do Batismo.

1. Visitar uma pessoa enferma, ver suas necessidades. Levar uma 
palavra de conforto.

Animador (a): O Papa Francisco fala que uma Igreja fechada em si 
mesma adoece e acaba não vivendo a verdadeira fé que 
implica,necessariamente, o compromisso com a comunidade.

O QUE FAZER AGORA?

5 - A paz pra toda a terra e a terra ao lavrador e a bênção da fartura e do 
louvor! (bis)

4 - A paz entre as Igrejas e nas religiões e a bênção da irmandade 
entre as nações! (bis)

3 - A paz pra quem viaja, a paz pra quem ficou e a bênção do conforto a 
quem chorou! (bis)

2 - A paz na nossa casa, nas ruas, no país e a bênção da justiça que 
Deus quis! (bis)

1 - A paz na nossa vida, no nosso coração e a bênção para toda 
criação! (bis)

Deus nos abençoe, Deus nos dê a paz! A paz que só o amor é que 
nos traz! (bis)

CANTO FINAL

Animador (a): Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.

Animador (a): Desça sobre todas as famílias a Bênção de Deus Todo 
Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.

BÊNÇÃO FINAL

ABENÇOA, SENHOR, AS FAMÍLIAS, AMÉM. ABENÇOA, 
SENHOR, A MINHA TAMBÉM. (BIS)

Animador (a): A família, por exemplo, como Igreja doméstica, pode 
ser também a primeira comunidade da qual fazemos parte. E não é 
possível viver a fé sem se preocupar com que os filhos tenham uma 
boa educação cristã em um mundo que insiste em promover valores 
contrários aos do Evangelho. Uma fé pessoal que não se transforma 
em um conjunto de bons hábitos cristãos em casa, como a oração em 
família, a bênção dos alimentos e a participação na Sagrada 
Eucaristia, acaba sendo uma fé não vivida.

3. Ver a família que acolherá o próximo encontro.
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4º Encontro
Uma Igreja acolhedora

SOU MISSIONÁRIO (Letra e música: Dom Paulo Bosi Dal´Bó)

CANTO

Acolher a todos em clima de alegria. Pedir aos donos da casa que se apresentem e 
acolham a todos.

ABERTURA

Mesa forrada com tolha branca. A Bíblia aberta na Palavra que vai ser lida, e flores. 
Caso seja oportuno, podem acrescentar outros símbolos religiosos.

PREPARANDO O AMBIENTE

Cuidar do outro é estar perto, é amar sem exclusão.
2. Reconhecer nosso pecado e converter o coração.

Somos irmãos e missionários do Senhor.
Se o Reino é a meta, vamos espalhar amor.
Com esperança e caridade, conviver e convencer.
1. Com o Espírito de Deus anunciar com mais prazer

SOU MISSIONÁRIO, SOU DA PAZ, EU SOU CRISTÃO.
SEI QUE A RESPOSTA A JESUS É A MISSÃO,
VENHAM, VENHAM TODOS, VAMOS EVANGELIZAR.
SOU, SOU MISSIONÁRIO E A BOA NOVA VOU LEVAR.
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Animador (a): O Deus que pelo seu Filho Jesus Cristo nos envia em 
missão esteja no coração e na vida de cada um de nós.

Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. AMÉM.
SAUDAÇÃO

Cristo Jesus, abençoai nossa missão.
E na força do Evangelho, congregada na oração.
Uma Igreja em saída, sal da terra e nova luz.
3. Nosso ponto de partida e de chegada é Jesus.

Levar a paz e ser cristão onde estiver.
Ser missionário além fronteiras, transformado pela fé.

Leitor (a) 1: “Ser Igreja significa ser povo de Deus, de acordo com o 
grande projeto de amor do Pai. Isto implica ser o fermento de Deus no 
meio da humanidade; quer dizer anunciar e levar a salvação de Deus 
a este nosso mundo, que muitas vezes se sente perdido, necessitado 
de ter respostas que encorajem, deem esperança e novo vigor para o 
caminho. A Igreja deve ser o lugar da misericórdia gratuita, onde todos 

Animador (a): O Papa Francisco, na Exortação Apostólica Evangelii 
Gaudium, no número 114, nos diz o seguinte:

4 - Cidade e campo se transformarão! Jovens unidos na esperança 
gritarão! A força nova é o poder do amor! Nossa fraqueza é força em 
Deus libertador!

3 - Nosso poder está na união. O mundo novo vem de Deus e dos 
irmãos. Vamos lutando contra a divisão e preparando a festa da 
libertação.

2 - Quando Jesus a terra visitou, a Boa-Nova da justiça anunciou; o 
cego viu, o surdo escutou e os oprimidos das correntes libertou.

LUTAR E CRER VENCER A DOR LOUVAR AO CRIADOR. JUSTIÇA 
E PAZ HÃO DE REINAR E VIVA O AMOR!

1 - Quando o Espírito de Deus soprou, o mundo inteiro se iluminou. A 
esperança na terra brotou, e um povo novo deu-se as mãos e 
caminhou.

CANTO

Animador (a): O trabalho missionário faz com que muitas pessoas 
venham para a Igreja, mas elas chegam em nossas comunidades 
com seus problemas e dificuldades e, por isso, precisam ser acolhidas 
para que possam viver uma caminhada de fortalecimento e de 
superação. Cantemos.

BENDITO SEJA DEUS QUE NOS REUNIU NO AMOR DE CRISTO.



24

CANTO DE ACLAMAÇÃO

Animador (a): Jesus nos ensina a praticar a humildade. Jesus 
convive com os pecadores. Nossa comunidade precisa aprender a 
fazer o mesmo. Cantemos aclamando a Palavra de Deus.

PALAVRA DE DEUS

Animador (a): O que podemos dizer sobre este assunto?

possam sentir-se acolhidos, amados, perdoados e animados a 
viverem segundo a vida boa do Evangelho”.

Leitor (a)2: E Jesus vai sentar-se à mesa com Levi e com seus 
amigos, também cobradores de impostos e pecadores. Os fariseus 
não perdem a chance de atacar e criticar Jesus. E responde Jesus aos 

Leitor (a)1: Este é o reino que Jesus vem inaugurar e comunicar com 
sua vida, morte e ressurreição. E Levi seguiu Jesus, quando foi por 
Ele chamado para ser seu discípulo. Levi, filho de Alfeu, era um 
publicano, ou seja, um cobrador de impostos odiado, sua profissão o 
tornava desprezível, pois colaborava com opressores romanos do 
povo judeu e, sem dúvida, sofria a exclusão. Levi levanta-se, 
abandonando sua atividade rendosa, era muito rico, mudando de 
vida, de nome. Levi troca seu nome para Mateus, e será um dos 
maiores seguidores e apóstolos de Cristo. Mateus escreveu um livro 
contando a história da vida e morte de Jesus, que ele deu o nome de 
evangelho.

Podemos começar nossa reflexão cantando este trecho da música do 
Padre Fábio de Melo que diz: "Sou humano demais para 
compreender, humano demais para entender, esse jeito que 
escolheste de amar quem não merece. Sou humano demais para 
compreender, humano demais para entender, que aqueles que 
escolheste e tomaste pela mão, geralmente eu não os quero ao meu 
lado".

REFLETINDO

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo (Mc 2, 13-17)

2 - Sei que a resposta vem do meu ser, quero seguir-Te para viver.
1 - Cristo me chama, Ele é Pastor. Sabe meu nome, fala Senhor.
É LUZ E VERDADE, PRECISAMOS ACREDITAR.
PELA PALAVRA DE DEUS SABEREMOS POR ONDE ANDAR. ELA
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Leitor (a)3: Jesus anuncia, aqui, a salvação de Deus oferecida aos 
pecadores, não porque estes se tornaram dignos dela mediante as 

Leitor (a)2: Tendo já chamado os quatro primeiros discípulos, Jesus 
agora encontra o coletor de impostos Levi. Por sua função, ele era um 
marginalizado pela sociedade religiosa judaica. Jesus não se volta 
para os marginalizados apenas para aliviá-los de seus sofrimentos 
lhes restituir a dignidade, Ele os inclui também na colaboração de seu 
ministério, chamando alguns dentre eles como seus discípulos mais 
próximos. Sentando-se à mesa com os amigos de Levi, também 
marginalizados, Jesus afirma seu propósito de solidarizar-se com os 
excluídos e os pobres, causando escândalo entre os chefes religiosos 
do judaísmo. Jesus é o amor de Deus que se faz pessoa e que vem ao 
encontro dos homens – de todos os homens – para os libertar da sua 
miséria e para lhes apresentar essa realidade de vida nova que é o 
projeto do “Reino”. A solicitude de Jesus para com os pecadores 
mostra-lhes que Deus não os rejeita, mas os ama e convida-os a fazer 
parte da sua família e a integrar a comunidade do “Reino”. É que o 
projeto de salvação de Deus não é um condomínio fechado, com 
seguranças fardados para evitar a entrada de indesejáveis; mas é 
uma proposta universal, onde todos os homens e mulheres têm lugar, 
porque todos – maus e bons – são filhos queridos e amados do Deus 
Pai. A lógica de Deus é sempre dominada pelo amor.

uma vida diferente, e ele aceita. Jesus olha para Mateus com a ternura 
e a misericórdia de Deus Pai, que cura as feridas e perdoa os 
pecados. Deixemos que Jesus passe e nos olhe como olhou para 
Mateus, e que tenhamos a coragem de acolher seu olhar e sua 
proposta. Sem dúvida, nossa vida será transformada e passará a ser 
diferente e poderemos ser discípulos de Jesus, que lutam pela 
sua mesma paixão: o ser humano e a casa que ele habita! E que nada 
nos detenha quando ouvirmos a voz do Senhor nos chamar para 
segui-lo.

Leitor (a): Nós somos convidados pessoais de Cristo, para romper 
qualquer norma ou preconceito que deixe alguém fora deste Reino. 
Jesus não julga nem condena o cobrador de impostos, convida-o para

fariseus: "Eu não vim para chamar os justos, e sim pecadores para ao 
arrependimento." Jesus senta-se à mesa com aquela gente 
considerada impura pelas autoridades religiosas. Deixando clara a 
sua opção pelo banquete da vida com os humilhados e excluídos, os 
chamados "pecadores."



26

1. As nossas comunidades são espaços de acolhimento e de 
hospitalidade, oásis do amor de Deus, não só para parentes e amigos, 
mas também para os pobres, os marginalizados, os sofredores que 
buscam em nós um sinal de amor, de ternura e de esperança?

PARA CONVERSAR

suas boas obras, mas porque o próprio Deus se solidariza com os 
excluídos e marginalizados e lhes oferece a salvação.

ORAÇÃO DO ANO MISSIONÁRIO DIOCESANO 

PAI NOSSO... AVE MARIA...
Animador (a): Rezemos como o Senhor Jesus nos ensinou:

Animador (a): Deus de bondade e ternura acolheste a nossa súplica, 
por Cristo, Nosso Senhor. Amém.

4.Iluminai nossa comunidade para que seja testemunho de fé e sinal 
de paz na sociedade, rezemos.

3. Abençoai as crianças para que sejam sinais da presença de Deus 
em meio a comunidade. E que lhes sejam assegurados e respeitados 
seus direitos e nunca lhes faltem proteção e cuidados, rezemos.

2. Suscitai vocações missionárias empenhadas no cuidado dos que 
sofrem, dos doentes, excluídos e abandonados, rezemos.

1. Fortalecei com a vossa graça, o papa Francisco, os bispos, padres, 
diáconos, religiosos e religiosas para que vivam com fidelidade a 
missão de tornar Jesus conhecido e amado em todas as realidades, 
rezemos.

SENHOR ESCUTA A NOSSA PRECE.

Animador (a): Considerando as nossas reflexões e iluminados pela 
Palavra que acabamos de ouvir, vamos apresentar nossas orações.

PRECES

nossa resposta?
4. Qual é a resposta de Jesus e como nós também podemos dar a
3. Por que Jesus é criticado?
2. Por que Jesus se põe à mesa com os pecadores?

Senhor, Vós que enviastes ao mundo Vosso Filho como luz para os 
povos, nós vos bendizemos pelos missionários e missionárias que 
anunciam o Evangelho da Vida. Queremos “lançar as redes em águas 
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3 – Senhor, às vezes me ponho a cantar, / e peço a Ti pra que fiques 
mais perto de mim. / Senhor, às vezes me ponho a chorar, / e não 
compreendo por que o mundo sofre sem fim

2 – Senhor, às vezes me ponho a rezar, / e peço o fim da violência e da 
fome do irmão. / Senhor, que cheguem a todos os povos / a graça, o 
perdão, o anúncio da Salvação.

EU QUERO TE DIZER AGORA / QUE EU JÁ VOU EMBORA / 
EVANGELIZAR. (BIS)

1 – Senhor, eu quero Te agradecer / de todos os dias a gente poder 
conversar. / Senhor, o mundo precisa Te conhecer, / mas eu Te 
prometo que vou evangelizar.

CANTO FINAL

Animador (a): Desça sobre todos nós a Bênção de Deus, todo 
poderoso, Pai, Filho, e o Espírito Santo. Amém.

BÊNÇÃO FINAL

2. Encerrar os encontros com uma confraternização.
1. Visitar uma família que esteja afastada da comunidade.

Animador (a): Jesus Cristo nos ensina a acolhida fraterna, com ele 
aprendemos a vencer os nossos preconceitos e a nos aproximar dos 
mais desprezados e marginalizados.

O QUE FAZER AGORA?

mais profundas” indo ao encontro das famílias e das comunidades, 
animando-as e fortalecendo-as na caminhada de fé, fazendo o 
encontro Convosco e com os irmãos e irmãs. O mandato do Senhor é 
para sermos discípulos missionários e missionárias. Sob a 
intercessão maternal de Nossa Senhora da Saúde, tenhamos uma fé 
viva, convicta e alegre. Nosso compromisso e empenho produzam 
frutos na ação evangelizadora para um forte ardor missionário e que 
nossa Igreja Particular de Colatina proclame: “Sou missionária!” 
Assim seja.
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