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No Evangelho de Mateus, Jesus envia os seus discípulos para a missão, a 
fim de que, por meio do anúncio da Boa Nova, do seu testemunho e de sua 
presença, façam de todas as nações novos discípulos: “Ide, portanto, e fazei que 
todas as nações se tornem discípulos” (Mt 28,19). O Papa Francisco, no desejo 
de que a Igreja se coloque sempre mais próxima das realidades desafiadoras do 
nosso tempo, sempre nos convida a sermos uma Igreja missionária, a partir da 
escuta da Palavra.

Neste mês de outubro, coroamos o Ano Missionário Jovem com o Dia 
Mundial das Missões e a Celebração de Ação de Graças, que ocorrerá no dia 31 
de outubro. Apresentaremos ao Senhor todo o caminho missionário que nossa 
Diocese percorreu e continuará percorrendo, enquanto “Igreja em saída”. Vamos 
manter acesas as luzes em nossos corações, luzes de esperança, de alegria, de 
despojamento, de humildade, de coragem, de ânimo; cultivando nossa vocação 
de sermos discípulos na messe do Senhor. Queremos rezar, para que o Dono da 
messe continue enviando operários e operárias para servir e ajudar a construir 
um mundo novo. Durante o caminho preparado pela equipe Diocesana para 
a Missão – seja com a cruz missionária jovem visitando as paróquias, seja pela 
dinâmica celebrativa e das Visitas missionárias – fomos impelidos a reavivar a 
consciência missionária de nossas Comunidades Eclesiais de Base, despertando 
os jovens para a Missão, ainda mais nesse período de pandemia, por meio das 
redes sociais. Quantas lives evangelizadoras! Também, celebramos com todas as 
forças vivas e Comunidades o Ano Missionário Jovem.

Que cresçamos no vigor espiritual e no cumprimento da tarefa missionária. 
Que a busca de ser sempre mais uma Igreja – Casa da palavra, Casa do pão, Casa 
da caridade, Casa da missão – ajude o mundo a abrir-se cada vez mais ao amor 
de Deus.

Louvado seja Deus!

 Pe. João Batista Maroni - Coordenador da Equipe Diocesana de Círculos Bíblicos
e Pe. Enildo Genésio de Souza - Diretor da Gráfica Diocesana 
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Preparando o Ambiente

Acolhida e Oração Inicial

Preparar um pequeno altar forrado com uma toalha, na sala ou no 
quarto . Nesse altar, colocar a Bíblia aberta na passagem deste encontro 
e disponibilizar, se possível: alguns símbolos do Batismo; uma cruz; água, 
imagem do santo de devoção da família, uma vela acesa. 

SINAL DA CRUZ 

ORAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO (Cantada ou rezada) 

HINO INTRODUTÓRIO (CANTADO OU REZADO)
Batiza-me, Senhor, no teu Espírito,
Batiza-me, Senhor, no teu Espírito,
Batiza-me, Senhor, no teu Espírito,
Batiza-me, batiza-me, Senhor!

E deixa-me sentir teu fogo de amor
Aqui no coração, Senhor.
E deixa-me sentir teu fogo de amor
Aqui no coração, Senhor.

PRIMEIRO ENCONTRO

DE 04 A 10 DE OUTUBRO DE 2020

Atos dos Apóstolos 8,26-38

BATIZADOS E ENVIADOS: A IGREJA DE    
CRISTO EM MISSÃO NO MUNDO

ANIMADOR(A): A Igreja no Brasil, em suas Diretrizes Gerais da Ação 
Evangelizadora para os anos de 2019 a 2023, reafirma que a Igreja deve 
estar em “estado permanente de Missão”. A nossa Diocese de Cachoeiro de 

Breve Recordação da Vida
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Itapemirim, em sua última Assembleia Diocesana realizada durante o ano 
de 2018, assumiu, entre outras urgências, a Missão e a Juventude. Sendo 
assim, a Diocese iniciou o Ano Missionário Jovem em outubro de 2019, 
seguindo esse caminho missionário até este mês de outubro de 2020.

LEITOR(A) 1: O tema do Ano Missionário Jovem (AMJ) segue o proposto 
pelo Papa Francisco: “Batizados e enviados: A Igreja de Cristo em 
missão no Mundo”. Este tema foi inspirado por ocasião do centenário 
da carta Maximum Illud (Máximo da Evangelização), publicada em 
30 de novembro de 1919, na qual Bento XV quis dar novo impulso à 
responsabilidade missionária de anunciar o Evangelho.

TODOS: Pelo Batismo, somos todos missionários!

LEITOR(A) 2: Pelo Batismo e demais sacramentos de iniciação à vida 
cristã, somos inseridos no corpo de Cristo para sermos os seus discípulos 
missionários, testemunhas de Jesus Cristo na vida eclesial e nos diferentes 
setores da Sociedade. O Papa Francisco tem falado da dimensão 
existencial da missão: “Eu sou uma missão de Deus nesta terra, e para isso 
estou neste mundo” (A Alegria do Evangelho, nº 273). A vida se torna uma 
missão. Ser discípulo missionário está além de cumprir tarefas ou fazer 
coisas. Está na ordem do ser. 

TODOS: Pelo Batismo, somos todos missionários!

LEITOR(A) 3: “A vela acesa no Batismo no Círio Pascal recorda o efeito 
do Batismo: ‘Receba a luz de Cristo’. Estas palavras recordam que não 
somos nós a luz, mas a luz é Cristo ressuscitado, que venceu as trevas 
do mal. Como a chama do Círio Pascal dá luz a cada vela, assim também 
a caridade do Senhor Ressuscitado inflama os corações dos batizados, 
enchendo-os de luz e calor. E por isso, desde os primeiros séculos, o 
batismo se chamava a ‘iluminação’, aquele que era batizado era chamado 
o ‘iluminado’. Nesse sentido, esta é a vocação cristã: ‘caminhar sempre 
como filhos da luz, perseverando na fé’”.

A Palavra de Deus
HINO: Escuta Israel, Javé teu Deus vai falar. (bis) 
Fala Senhor Javé, Israel quer te escutar. (bis) 
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ATOS DOS APÓSTOLOS 8,26-38 (Leitura pausada)

1. O que chamou a sua atenção no Texto bíblico?

2. Com qual personagem você mais se identificou? Por quê?

3. Você tem consciência do seu Batismo?

4. Qual é o ensinamento dessa passagem bíblica para sua vida?

Aprofundando a Reflexão
LEITOR(A) 1: O Papa Francisco recorda-nos a importância da missão e do 
testemunho cristão. Ao abordar a passagem do capítulo 8º dos Atos dos 
Apóstolos, o Papa comentou três palavras extraídas, convidando os fiéis 
a relerem este trecho depois com calma em casa. A primeira expressão 
é “Prepara-te e vai”, dirigida por um Anjo a Filipe. “Este é um sinal da 
evangelização”, disse o Papa. De fato, a vocação e a grande consolação da 
Igreja é evangelizar:

LEITOR(A) 2: “Mas para evangelizar, “prepara-te e vai”. Não diz: “Fique 
sentado, tranquilo, em casa”: não! A Igreja, para ser sempre fiel ao Senhor, 
deve estar em pé e em caminho: “Prepara-te e vai”. Uma Igreja que não se 
levanta, que não está em caminho, adoece”.

LEITOR(A) 1: Continuando com a narração, sobressai a segunda palavra. 
De fato, o Espírito convida Filipe a aproximar-se do carro do funcionário 
“que era um judeu prosélito. Veio da Etiópia a Jerusalém para adorar a 
Deus”. Do texto emerge “que o seu coração estava inquieto porque lia as 
Escrituras enquanto viajava de carro”. E, observou o Papa — o Espírito não 
diz a Filipe: “prega a ele”, mas: “aproxima-te, ouve”.

LEITOR(A) 3: O Papa, repercorrendo o trecho dos Atos dos Apóstolos, 
evidenciou a evolução da cena: “Aquele ministro escutava e a fé, o Espírito, 
agia dentro dele; o Senhor trabalhava ali. Escutava e compreendia que 
aquela profecia era de Jesus e a fé em Jesus cresceu nele a ponto que”, ao 
chegar perto da água, “foi ele quem pediu o Batismo, porque o Espírito 
tinha agido no seu coração”. Por conseguinte, “deixemos agir o Espírito no 
coração das pessoas”, convidou o Pontífice.

PAI NOSSO, AVE MARIA E GLÓRIA AO PAI 
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ORAÇÃO DO ANO MISSIONÁRIO JOVEM
Deus, Pai de Misericórdia, que enviastes vosso Filho ao mundo para revelar 
o reinado de Deus a todos os povos, olhai por vossa Igreja peregrina no 
mundo e na História. Reacendei Nela, pela ação do Espírito Santo, a graça 
batismal e fazei de nós discípulos missionários do vosso Reino.

Despertai para missão os nossos jovens e os demais membros de nossas 
Comunidades Eclesiais de Base, por meio do ardor missionário de Santa 
Terezinha do Menino Jesus, e pela coragem de São Tarcísio, patronos do 
Ano Missionário Jovem.

Enviai-nos como verdadeiras testemunhas de Cristo numa Igreja em 
saída, construtora do Reino de justiça, fraternidade e solidariedade.

Que São Pedro Apóstolo e a Virgem do Amparo intercedam por nós, para 
que sejamos fiéis à nossa vocação, testemunho e missão. Amém!

HINO
1. Pelo Batismo recebi uma missão: 
Vou trabalhar pelo Reino do Senhor. 
Vou anunciar o Evangelho para os povos,
vou ser profeta, sacerdote, rei, pastor. 
Vou anunciar a Boa Nova de Jesus; 
como profeta recebi uma missão. 
Onde eu for, serei fermento, sal e luz, 
levando a todos a mensagem de cristão.

2. O Evangelho não pode ficar parado: 
vou anunciá-lo, esta é minha obrigação. 
A messe é grande e precisa de operários. 
Vou cooperar na evangelização. 
Sou mensageiro, enviado do Senhor. 
Onde houver trevas, irei levar a luz. 
Também direi a todos que Deus é Pai, 
anunciando a mensagem de Jesus.

3. Quem perguntar por que Jesus veio ao mundo, 
eu vou dizer: “pra salvar a humanidade, 
pra libertar o homem da escravidão 
e dar a ele uma nova oportunidade.

AVISOS 
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ANIMADOR(A): A nossa proteção está no nome do Senhor. 

TODOS: Que fez o céu e a terra! 

ANIMADOR(A): Abençoe-nos o Deus todo poderoso, Pai e Filho e Espírito 
Santo. 

TODOS: Amém! 

ANIMADOR(A): Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. 

TODOS: Demos graças a Deus!

DICA DE ESTUDO EM FAMÍLIA: Estudar a história de Santa Terezinha 
do Menino Jesus, padroeira das Missões e partilhar no próximo encontro. 
Disponível em: https://santo.cancaonova.com/santo/santa-teresinha-
do-menino-jesus-intercessora-dos-missionarios/

Bênção Final e Despedida
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SEGUNDO ENCONTRO

Preparar um pequeno altar forrado com uma toalha, na sala ou no quarto,  
a Bíblia aberta na passagem deste encontro, a imagem de Nossa Senhora 
Aparecida, uma vela acesa. 

LUCAS 1, 26-38

COM MARIA, EM FAMÍLIA, FORMAMOS A CO-
MUNIDADE DOS BATIZADOS E ENVIADOS, 

REVESTIDOS DA PALAVRA

Preparando o Ambiente

Acolhida e Oração Inicial

DE 11 A 17 DE OUTUBRO DE 2020

SINAL DA CRUZ 

ORAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO (Cantada ou rezada) 

HINO INTRODUTÓRIO

Santa Mãe Maria, nessa travessia
Cubra-nos Teu manto cor de anil
Guarda nossa vida, Mãe Aparecida
Santa padroeira do Brasil

Refrão: Ave, Maria! Ave, Maria!
Ave, Maria! Ave, Maria!

Mulher peregrina, força feminina
A mais importante que existiu
Com justiça queres que nossas mulheres
Sejam construtoras do Brasil

Refrão

Com amor divino, guarda os peregrinos
Nesta caminhada para o além



10

Dá-lhes companhia, pois também um dia
Foste peregrina em Belém

Refrão

Com Seus passos lentos enfrentando os ventos
Quando sopram noutra direção
Toda a mãe Igreja pede que Tu sejas
Companheira de libertação

Refrão 

Breve Recordação da Vida
No dia 12 de Outubro, de forma fervorosa, celebramos a Solenidade de 
Nossa Senhora da Conceição Aparecida, a Padroeira do Brasil. Maria é 
a discípula fiel, modelo de escuta e de obediência. Maria respondeu a 
Palavra convocatória de Deus: “Eis a serva do Senhor. Faça-se em mim 
segundo a tua Palavra” (Lc 1,38). 

HINO: Eu vim para escutar / Tua palavra tua palavra, / Tua palavra de amor. 

Eu gosto de escutar / Tua palavra Tua palavra, Tua palavra de amor.

Eu quero entender melhor/ Tua palavra, Tua palavra Tua palavra de amor.

LUCAS 1, 26-38 

(pausa para meditação) 

• Que atitude de Maria precisamos aprender em nossa caminhada 
cristã? 

A Palavra de Deus

Aprofundando a Reflexão
LEITOR(A) 1: Maria, vós que sois a Imaculada Conceição, nós vos 
saudamos com fervor e gratidão. Maria, estamos reunidos em Família, 
pertencemos a uma Comunidade Eclesial de Base; fazei que sejamos 
discípulos e missionários do Teu Filho, inspirados pelas palavras que 
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pronunciastes diante do Anjo Gabriel, digamos, corajosamente, no dia a 
dia: “ Eis aqui, os servos do Senhor, faça-se em nós segundo a tua Palavra”.

TODOS: Com Maria, em família, formamos a Comunidade dos 
Batizados e enviados, revestidos da Palavra.

LEITOR(A) 2: Juntos de Maria experimentamos tanta generosidade, 
o coração palpita tão forte, cada dia, que outro jeito não há, senão 
reconhecer em Maria a Senhora da Palavra, a Mãe da vida. 

Todos: Com Maria, vivemos a fé, à luz da Palavra.

PAI NOSSO, AVE MARIA E GLÓRIA AO PAI 

ORAÇÃO DO ANO MISSIONÁRIO JOVEM
Deus, Pai de Misericórdia, que enviastes vosso Filho ao mundo para revelar 
o reinado de Deus a todos os povos, olhai por vossa Igreja peregrina no 
mundo e na História. Reacendei Nela, pela ação do Espírito Santo, a graça 
batismal e fazei de nós discípulos missionários do vosso Reino.

Despertai para missão os nossos jovens e os demais membros de nossas 
Comunidades Eclesiais de Base, por meio do ardor missionário de Santa 
Terezinha do Menino Jesus, e pela coragem de São Tarcísio, patronos do 
Ano Missionário Jovem.

Enviai-nos como verdadeiras testemunhas de Cristo numa Igreja em 
saída, construtora do Reino de justiça, fraternidade e solidariedade.

Que São Pedro Apóstolo e a Virgem do Amparo intercedam por nós, para 
que sejamos fiéis à nossa vocação, testemunho e missão. Amém!

CONSAGRAÇÃO A NOSSA SENHORA 

LEITOR(A) 1: Fortalecidos, ó Mãe, pela certeza de vossa presença maternal, 
ajudai-nos a aprender a Palavra e colocá-la a serviço da esperança, em 
nosso mundo dilacerado pelas discórdias, egoísmos e autossuficiências. 
Fazei-nos cultivar um coração carregado de bondade e misericórdia, de 
diálogo e acolhimento, sem discriminação.  

LEITOR(A) 2: Senhora Aparecida, vós nos inspirais na vivência da fé e da 
fidelidade cristã na família, na Comunidade e entre nós. Mas precisamos de 
vosso auxílio Materno, por isso vimos ao vosso encontro e vos suplicamos 
confiantes em vossa intercessão junto de vosso Filho Jesus.
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HINO
Oh, Minha Senhora e também minha mãe
Eu me ofereço inteiramente, todo a vós
E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração
Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca
Tudo o que sou, desejo que a vós pertença
Incomparável mãe, guardai-me e defendei-me
Como coisa e propriedade vossa, amém
Como coisa e propriedade vossa, amém

AVISOS 

ANIMADOR(A): A nossa proteção está no nome do Senhor. 

TODOS: Que fez o céu e a terra! 

ANIMADOR(A): Abençoe-nos o Deus todo poderoso, Pai e Filho e Espírito 
Santo. 

TODOS: Amém! 

ANIMADOR(A): Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. 

TODOS: Demos graças a Deus!

Bênção Final e Despedida
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TERCEIRO ENCONTRO

LUCAS 10,1-12

“GRANDE É A MESSE, MAS POUCOS SÃO OS  
OPERÁRIOS. ROGAI POR OPERÁRIOS, MAS    

TAMBÉM CULTIVAI A PALAVRA NOS CORAÇÕES”

Preparando o Ambiente

Acolhida e Oração Inicial

DE 18 A 24 DE OUTUBRO DE 2020

Preparar um pequeno altar forrado com uma toalha, na sala ou no quarto,  
a Bíblia aberta na passagem deste encontro, fotos de missionários, foto da 
Cruz Missionária Jovem, a imagem de Santa Terezinha ou de São Tarcísio ou 
outro santo de devoção da família, uma vela acesa. 

SINAL DA CRUZ 

ORAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO (Cantada ou rezada) 

HINO INTRODUTÓRIO (CANTADO OU REZADO)

O Deus que me criou me quis, me consagrou
Para anunciar o seu amor

Eu sou como a chuva em terra seca
Pra saciar, fazer brotar
Eu vivo para amar e pra servir!

É missão de todos nós
Deus chama, eu quero ouvir a sua voz!
O Deus que me criou me quis, me consagrou
Para anunciar o seu amor

Eu sou como a flor por sobre o muro
Eu tenho mel, sabor do céu
Eu vivo pra amar e pra servir
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É missão de todos nós
Deus chama, eu quero ouvir a sua voz!
O Deus que me criou me quis, me consagrou
Para anunciar o seu amor

Eu sou como estrela em noite escura
Eu levo a luz, sigo a Jesus
Eu vivo pra amar e pra servir!

O Papa Francisco nos orienta: “Celebrar o Dia Mundial das Missões 
significa também reiterar que a oração, a reflexão e a ajuda material das 
vossas ofertas são oportunidades para participar ativamente na missão 
de Jesus na sua Igreja. A caridade manifestada nas coletas das celebrações 
litúrgicas do terceiro domingo de outubro tem por objetivo sustentar o 
trabalho missionário, realizado em meu nome pelas Obras Missionárias 
Pontifícias, que acodem às necessidades espirituais e materiais dos povos 
e das Igrejas de todo o mundo para a salvação de todos” ( Mensagem de 
sua Santidade para o Dia Mundial das Missões).

A Palavra de Deus
HINO: 
Buscai primeiro o Reino de Deus e a sua justiça. 
E tudo mais, vos será acrescentado / Aleluia! Aleluia!

Não só de pão o homem viverá, mas de toda a Palavra.
Que procede da boca de Deus. Aleluia! Aleluia!

Se vos perseguem por causa de mim. Não esqueçais o porquê. 
Não é o servo maior que o Senhor. / Aleluia! Aleluia!

LUCAS 10,1-12

(pausa para meditação)

1. O que essa palavra nos faz refletir?

2. O que nós – como igreja do Senhor – temos feito para que novos 
operários se juntem à messe do Senhor?

Breve Recordação da Vida
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LEITOR(A) 1: “No sacrifício da cruz, onde se realiza a missão de Jesus 
(cf.  Jo  19, 28-30), Deus revela que o seu amor é por todos e cada um 
(cf.  Jo  19, 26-27). E pede-nos a nossa disponibilidade pessoal para ser 
enviados, porque Ele é Amor em perene movimento de missão, sempre 
em saída de Si mesmo para dar vida. Por amor dos homens, Deus Pai 
enviou o Filho Jesus (cf. Jo 3, 16). Jesus é o Missionário do Pai: a sua Pessoa 
e a sua obra são, inteiramente, obediência à vontade do Pai (cf. Jo 4, 34; 6, 
38; 8, 12-30; Hb 10, 5-10). Por sua vez, Jesus – crucificado e ressuscitado 
por nós –, no seu movimento de amor atrai-nos com o seu próprio Espírito, 
que anima a Igreja, torna-nos discípulos de Cristo e envia-nos em missão 
ao mundo e às nações”.( Mensagem de sua Santidade para o Dia Mundial 
das Missões).

LEITOR(A) 2: “A missão, a “Igreja em saída” não é um programa, um 
intuito concretizável por um esforço de vontade. É Cristo que faz sair a 
Igreja de si mesma. Na missão de anunciar o Evangelho, moves-te porque 
o Espírito te impele e conduz (Francisco,  Sem Ele nada podemos fazer, 
2019, 16-17). Deus é sempre o primeiro a amar-nos e, com este amor, 
vem ao nosso encontro e chama-nos. A nossa vocação pessoal provém 
do fato de sermos filhos e filhas de Deus na Igreja, sua família, irmãos 
e irmãs naquela caridade que Jesus nos testemunhou. Mas, todos têm 
uma dignidade humana fundada na vocação divina a ser filhos de Deus, a 
tornar-se, no sacramento do Batismo e na liberdade da fé, aquilo que são 
desde sempre no coração de Deus”. ( Mensagem de sua Santidade para o 
Dia Mundial das Missões).

LEITOR(A) 3: “A missão é resposta, livre e consciente, à chamada de Deus. 
Mas esta chamada só a podemos sentir, quando vivemos numa relação 
pessoal de amor com Jesus vivo na sua Igreja. Perguntemo-nos: estamos 
prontos a acolher a presença do Espírito Santo na nossa vida, a ouvir a 
chamada à missão quer no caminho do matrimônio, quer no da virgindade 
consagrada ou do sacerdócio ordenado e, em todo o caso, na vida comum 
de todos os dias? Estamos dispostos a ser enviados para qualquer lugar a 
fim de testemunhar a nossa fé em Deus Pai misericordioso, proclamar o 
Evangelho da salvação de Jesus Cristo, partilhar a vida divina do Espírito 
Santo edificando a Igreja? Como Maria, a Mãe de Jesus, estamos prontos a 

Aprofundando a Reflexão

3. Quais as alegrias e os desafios do discípulo e missionário?
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permanecer sem reservas ao serviço da vontade de Deus (cf. Lc 1, 38)? Esta 
disponibilidade interior é muito importante para se conseguir responder 
a Deus: Eis-me aqui, Senhor, envia-me (cf. Is 6, 8). E isto respondido não 
em abstrato, mas no hoje da Igreja e da história” (Mensagem de sua 
Santidade para o Dia Mundial das Missões).

LEITOR(A) 1: Façamos a leitura, pausada, do poema: “Missão é partir” de 
Dom Helder Câmara:

Missão é partir, caminhar, sair de si. 
É quebrar as crostas do egoísmo que nos fecha no nosso eu! 

Missão é parar de dar voltas ao redor de nós mesmos 
como se fôssemos o centro do mundo, da vida.

Missão é não deixar bloquear nos problemas 
do pequeno mundo a que pertencemos. 
A Humanidade é maior.

Missão é sempre partir, mas não devorar quilômetros. 
É sobretudo abrir-se aos outros como irmãos, descobri-los e encontrá-los.

E para os descobrir e amar é necessário atravessar mares 
e voar pelos céus, então, missão é partir até aos confins do mundo!

PARA REFLETIR: 

• O que esse poema me faz dizer a Deus? 

(Preces)

PAI NOSSO, AVE MARIA E GLÓRIA AO PAI 

ORAÇÃO DO ANO MISSIONÁRIO JOVEM
Deus, Pai de Misericórdia, que enviastes vosso Filho ao mundo para revelar 
o reinado de Deus a todos os povos, olhai por vossa Igreja peregrina no 
mundo e na História. Reacendei Nela, pela ação do Espírito Santo, a graça 
batismal e fazei de nós discípulos missionários do vosso Reino.

Despertai para missão os nossos jovens e os demais membros de nossas 
Comunidades Eclesiais de Base, por meio do ardor missionário de Santa 
Terezinha do Menino Jesus, e pela coragem de São Tarcísio, patronos do 
Ano Missionário Jovem.

Enviai-nos como verdadeiras testemunhas de Cristo numa Igreja em 
saída, construtora do Reino de justiça, fraternidade e solidariedade.
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Que São Pedro Apóstolo e a Virgem do Amparo intercedam por nós, para 
que sejamos fiéis à nossa vocação, testemunho e missão. Amém!

HINO
Quem é que vai? (eu vou, eu vou)
Quem é que vai? (eu vou, eu vou)
Quem é que vai nesta barca de Jesus, quem é que vai?

Tem muita gente, esperando por você!
A caminhar, esperando por você!
Todos cantando, esperando por você!
Juntos por Jesus, esperando por você!

E tem lugar, esperando por você!
Para sentar, esperando por você!
A barca está, esperando por você!
Para partir, esperando por você!

Jesus está, esperando por você!
Com um sorriso, esperando por você!
A caminhar, esperando por você!
Com a multidão, esperando por você!

AVISOS 

Bênção Final e Despedida
ANIMADOR(A): A nossa proteção está no nome do Senhor. 

TODOS: Que fez o céu e a terra! 

ANIMADOR(A): Abençoe-nos o Deus todo poderoso, Pai e Filho e Espírito 
Santo. 

TODOS: Amém!

ANIMADOR(A): Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. 

TODOS: Demos graças a Deus!

DICA DE ESTUDO EM FAMÍLIA: Estudar a história de São Tarcísio, 
padroeiro dos coroinhas  e partilhar no próximo encontro. Disponível em: 
https://www.a12.com/reze-no-santuario/santo-do-dia?s=sao-tarcisio
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QUARTO ENCONTRO

MATEUS 28,16-20

“IDE, PORTANTO, E FAZEI QUE TODAS AS  
NAÇÕES SE TORNEM DISCÍPULAS”

Preparando o Ambiente

Acolhida e Oração Inicial

DE 25 A 31 DE OUTUBRO DE 2020

Preparar um pequeno altar forrado com uma toalha, uma bacia com 
água (de preferência, água benta) na sala ou no quarto, a Bíblia aberta na 
passagem deste encontro, a imagem do santo de devoção da família, foto 
de missionários e/ou visitas missionárias, mapa geográfico, uma vela acesa. 

SINAL DA CRUZ 

ORAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO (Cantada ou rezada) 

HINO INTRODUTÓRIO (CANTADO OU REZADO)

Quero ouvir teu apelo, Senhor, ao teu chamado de amor e responder.
Na alegria te quero servir, e anunciar o teu reino de amor.

E pelo mundo eu vou. Cantando o teu amor.
Pois disponível estou para sevir-te, Senhor.

Dia a dia, tua graça me dás; nela se apóia o meu caminhar.
Se estás ao meu lado, Senhor, o que, então, poderei eu temer?

E pelo mundo eu vou. Cantando o teu amor.
Pois disponível estou para sevir-te, Senhor.
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“Eu, Diácono Júlio e Valma, somos da Paróquia Nossa Senhora Aparecida 
de Itaóca e estamos em missão na Igreja Irmã -  Santíssima Conceição do 
Araguaia, no Pará, desde de 27 de agosto de 2016. Em 2020, completamos 
04 anos de missão em terras paraenses. Entendemos a missão como um 
sair de si mesmo e ir ao encontro do irmão. É se apaixonar por tudo que 
Jesus pregou e se entregar de corpo e alma na evangelização. Não medir 
esforços para que a Palavra de Deus chegue a todos os confins da terra. 
O maior desafio dessas terras, Pará, são as distâncias geográficas; ainda é 
possível encontrar vilarejos esquecidos sem a presença da Igreja. 

É nosso dever como Batizados, não deixar ninguém sem o anúncio da 
Boa Nova. Necessariamente não é preciso fazer uma missão fora do 
seu território, sair da sua comunidade, como nós fizemos para ser um 
missionário. Às vezes, Deus nos convoca a ir além, mas, podemos no dia 
a dia da vida comunitária, de nossa paróquia e Diocese, servir com ardor 
missionário, levando o Evangelho a outras distâncias, tão urgentes quanto 
a geográfica, pois há muitos condomínios, prédios e favelas precisando 
da presença da Igreja. Podemos através do Refletindo, Circulos Bíblicos, 
adentrar esses lugares e fazer com que a Palavra ecoe no coração de 
todos. Pois, na medida que compreendemos o nosso Batismo, somos 
comprometidos em sair de nós mesmos como “Batizados e enviados”, eis 
a missão de todos nós”. 

A Palavra de Deus
HINO: 
Como são belos os pés do mensageiro 
Que anuncia a paz 
Como são belos os pés do mensageiro 
Que anuncia o Senhor

Ele vive, ele reina 
Ele é Deus e Senhor

O meu senhor chegou com toda a glória 
Vivo, eu sei, ele está, bem junto a nós 
Seu corpo santo a nos tocar, e vivo eu sei 
Ele está

Breve Recordação da Vida
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O Evangelho que escutamos está no último capítulo e versículo 
do Evangelho de Mateus. É o mandato missionário de Jesus após a 
ressurreição e antes de subir aos céus. O envio dos discípulos para todos 
os povos sintetiza a missão além-fronteiras da Igreja, de “ir” a todas as 
nações para que elas conheçam o projeto de Deus e se tornem também 
seguidoras desse projeto, “ discípulos missionários”.

ANIMADOR(A): Reafirmando nosso compromisso de batizados, vamos 
rezar o Credo Missionário, enquanto somos aspergidos, ou tocamos a 
água; símbolo da vida nova que recebemos no Batismo. 

LADO A: Cremos que Deus nos escolheu e, desde o seio materno, nos 
chamou por sua graça; resolveu revelar em nós o seu Filho, para que O 
anunciássemos (Gl 1,15-16ª) até os confins da terra (At 1,8). 

LADO B: Cremos ser missionários, missionárias; por vocação, servos e 
servas de Jesus Cristo, escolhidos (as) para anunciar o Evangelho de Deus 
(Rm 1,1). 

LADO A: Cremos que a Missão não vem de nós, ela é resposta do Plano 
do Pai que, em seu imenso amor, quer a salvação da humanidade e, por 
isso, lhe “deu seu Filho único, para que todo o que Nele crer não pereça, 
mas tenha a vida eterna” (Jo 3,16). 

LADO B: Cremos que Cristo Jesus nos considerou dignos de confiança, 
tomando-nos, para seu serviço, (Tm 1,12) missionários proféticos, em 
nossas comunidades, que querem ver e encontrar Jesus Caminho, 
Verdade e Vida. (Jo 14,6) 

Aprofundando a Reflexão

MATEUS 28,16-20

1. Após a leitura e pausa para a meditação: Qual a provocação que 
esse Evangelho faz a nós, hoje? 

2. Você se sente missionário em sua casa, na sua Comunidade? 
Porquê?

3. O que chamou a sua atenção no depoimento do diácono Júlio e 
Valma, sua esposa?
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LADO A: Cremos que como batizados e batizadas devemos nos comportar 
de maneira digna da vocação à qual fomos chamados (Ef 4,1); levando 
aos irmãos o anúncio do Ressuscitado. “Vimos o Senhor”. (Jo 20,25) 

LADO B: Cremos que é tarefa da Igreja continuar a Missão iniciada por 
Jesus. Foi Dele, que no dia da Ascensão, recebeu o mandato: “Ide, pois e 
ensinai a todas as nações”. (Mt 28,18-19) 

LADO A: Cremos que o Espírito Santo acompanha a Igreja em sua 
atividade missionária, pois o Cristo prometeu “estar conosco todos os 
dias, até o fim do mundo” (Mt 28,20). 

LADO B: Cremos na Igreja missionária geradora de esperança, que 
caminha ao lado dos pobres e excluídos (Lc 4,18), e que anda nas estradas 
do mundo, “sem ser mundo”. (Mt 28,20) 

TODOS: Cremos que Maria, Estrela da Evangelização, faz o caminho 
com todos missionários e missionárias, ensinando-lhes a aceitar com 
alegria o pedido feito nas Bodas de Caná: “Fazei tudo o que Ele vos 
disser”. (Jo 2,5) Amém!

PAI NOSSO, AVE MARIA E GLÓRIA AO PAI 

ORAÇÃO FINAL
Deus, Pai de Misericórdia, que enviastes vosso Filho ao mundo para revelar 
o reinado de Deus a todos os povos, olhai por vossa Igreja peregrina no 
mundo e na História. Reacendei Nela, pela ação do Espírito Santo, a graça 
batismal e fazei de nós discípulos missionários do vosso Reino.

Despertai para missão os nossos jovens e os demais membros de nossas 
Comunidades Eclesiais de Base, por meio do ardor missionário de Santa 
Terezinha do Menino Jesus, e pela coragem de São Tarcísio, patronos do 
Ano Missionário Jovem.

Enviai-nos como verdadeiras testemunhas de Cristo numa Igreja em 
saída, construtora do Reino de justiça, fraternidade e solidariedade.

Que São Pedro Apóstolo e a Virgem do Amparo intercedam por nós, para 
que sejamos fiéis à nossa vocação, testemunho e missão. Amém!
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Bênção Final e Despedida

HINO 

1. O Senhor me chamou a trabalhar, a messe é grande ceifar. A Ceifar, o 
Senhor me chamou, Senhor, aqui estou! Senhor, aqui estou!

Vai trabalhar pelo mundo afora! Eu estarei até o fim contigo! Está na 
hora, o Senhor me chamou. Senhor, aqui estou! Senhor, aqui estou!

2. Dom de amor é a vida entregar, falou Jesus e assim o fez. Dom de 
amor é a vida entregar, chegou a minha vez! Chegou a minha vez!

3. Todo o bem que na terra alguém fizer, Jesus no céu vai premiar. Cem 
por um, já na terra ele vai dar, no céu vai premiar! No céu vai premiar!

4. Teu irmão a tua porta vem bater, não vai fechar o teu coração. Teu irmão 
ao teu lado vem sofrer, vai logo socorrer! Vai logo socorrer.

AVISOS  

• No dia 31 de Outubro de 2020, acontecerá a Missa Diocesana, em 
Ação de Graças pelo Ano Missionário Jovem, na Catedral. (Horário 
a definir).

ANIMADOR(A): A nossa proteção está no nome do Senhor. 

TODOS: Que fez o céu e a terra! 

ANIMADOR(A): Abençoe-nos o Deus todo poderoso, Pai e Filho e Espírito 
Santo. 

TODOS: Amém! 

ANIMADOR(A): Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. 

TODOS: Demos graças a Deus!

GESTO MISSIONÁRIO: Fazer uma visita a uma família (se tiver acabado a 
pandemia). Se não, rezar em intenção pelos missionários espalhados pelo 
Brasil e pelo Mundo.
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