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Apresentação
“A alegria do Evangelho para uma Igreja em saída” é o tema da Cam-

panha Missionária de 2017. O papa Francisco nos lembra que “a alegria do 
Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontraram 
com Jesus” (EG 1). Essa alegria é missionária, precisa ser anunciada a todos 
os povos, ad gentes, em todos os tempos e lugares.

 A Igreja Povo de Deus é constituída por diferentes sujeitos da missão, 
de diversas idades e etnias, conforme destaca o cartaz e o lema da Campa-
nha: “Juntos na missão permanente”. Isso reforça a importância de cami-
nharmos unidos, após nos deixarmos encontrar por Jesus Cristo. A missão 
se realiza com a participação de todos, na sinodalidade, ou seja, no caminhar 
juntos e na comunhão.

Esta Novena, que inclui a Mensagem do papa Francisco para o Dia 
Mundial das Missões e vem acompanhada de um DVD, é um dos princi-
pais subsídios para animar a Campanha Missionária do mês de outubro. 
Destacam-se testemunhos, de missionários e missionárias, que vivem e 
anunciam a alegria do Evangelho em diversos contextos. Em cada dia da 
Novena, o método da Leitura Orante da Palavra ilumina e orienta a nossa 
vida, na missão. 

O objetivo é motivar as comunidades a participarem da missão da Igre-
ja em todo o mundo, por meio da reflexão, da oração e da oferta no Dia 
Mundial das Missões (21 e 22 de outubro). A generosidade de todos contri-
bui com projetos missionários e propaga a Boa Nova de Jesus para toda a 
humanidade.

Que a exemplo de Maria, nossa Mãe Aparecida, na celebração dos 300 
anos do encontro de sua imagem, sejamos testemunhas proféticas da alegria 
do Evangelho para uma Igreja em saída.

Direção das Pontifícias Obras Missionárias
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Orientações
• A preparação é indispensável para a realização de um bom encon-

tro: cuidar do ambiente (os símbolos), usar a criatividade, estudar bem o 
tema antes do encontro e ensaiar os cantos (ver sugestões de cantos no final 
do livrinho).

• Acolher é muito importante para que todos sintam bem: receber 
sempre com alegria os participantes e apresentar os novos membros. Não 
esquecer, de sempre convidar outras família para o encontro.

• A Bíblia deve acompanhar cada membro do grupo, porque a cada 
encontro, a Palavra de Deus ilumina e orienta a nossa vida. Para isso, propo-
mos o método da Leitura Orante da Palavra (ver p. 7 e 8).

• O testemunho é um dos destaques tanto do livrinho quanto do 
DVD. Recomendamos assistir ao DVD no momento indicado e, após motivar 
com perguntas, dialogar sobre o seu conteúdo. A esta parte, deve ser dada 
uma especial atenção.

• Os compromissos representam a vida do grupo. A fé sem obras é 
morta (Tiago 2,14). Portanto, após rezar e refletir sobre o tema de cada dia, 
devemos assumir compromissos para que a novena se torne vida em nossa 
missão.

• A participação não pode ficar restrita aos animadores/as, mas é 
preciso envolver todos os participantes, na partilha das tarefas do grupo.

• A unidade nos faz Igreja. Para isso é importante recordar os fatos 
da vida da comunidade, da diocese, do Brasil e do mundo, sobretudo dos 
pobres e abandonados, porque a missão sempre nos leva ao encontro dos 
últimos.

• Lembrar sempre de motivar o grupo e a comunidade para a oferta 
do Dia Mundial das Missões (21 e 22 de outubro). Este é um dos objetivos 
da Campanha Missionária e nos leva a sermos solidários com a missão no 
Brasil e no mundo.
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Oração do
Mês Missionário

Deus de misericórdia, 

que enviaste o Teu Filho Jesus Cristo

e nos sustentas com a força do Espírito Santo, 

ensina-nos a caminhar juntos 

e, a exemplo de Maria, nossa Mãe Aparecida, 

na celebração dos 300 anos do encontro da imagem, 

sejamos, em toda a parte, 

testemunhas proféticas da alegria do Evangelho 

para uma Igreja em saída. 

Amém.

Encontros Local/Família Data/Hora Responsável
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
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A LEITURA ORANTE 
DA PALAVRA NA PRÁTICA

O monge Guigo II, que no século XII criou este método, sugere a ideia de 
uma escada que nos ajude a subir até Deus. Analisamos a seguir os quatro 
degraus que somos convidados a subir.

1º Degrau – LEITURA
O que o texto nos diz?
1. Leia lentamente o texto, ao menos duas vezes.
2. Ainda não é hora de tentar tirar uma mensagem para sua vida. 
Apenas tente compreender o que o texto significaria na época em 
que foi escrito.
3. Tente reconstruir o texto. Quem são as pessoas que aparecem 

no texto e qual é a situação de cada uma? De acordo com o texto, qual é o 
papel de cada uma e quais seriam seus sentimentos? Aparece algum conflito 
no texto? Como é resolvido? Qual é o rosto de Deus no texto?
4. Nesse degrau, pode ajudar um subsídio que faça compreender melhor o con-
texto e o sentido do texto. 

2º Degrau – MEDITAÇÃO
O que Deus quer nos dizer com esse texto?
1. Destaque os versículos mais fortes para você (sem tentar 
interpretá-los, sendo fiel às palavras do texto).
2. Atualize o texto, comparando a situação da época com a si-
tuação atual. Procure perceber o que tudo isso tem a ver com 
a sua, a nossa vida cristã.

3º Degrau – ORAÇÃO
O que esse texto me faz dizer a Deus?
1. Tudo o que foi lido e meditado é transformado em conversa 
orante com Deus.
2. A oração é o instante no qual somos convidados a falar com Deus, 
através do louvor, do agradecimento, do pedido, da súplica, do ofe-
recimento, do perdão dirigido a ele: “Senhor, eu te peço… Eu te louvo 

e agradeço meu Deus…”. Dialogar diretamente com Deus: tenha “um trato de 
amizade com aquele que nos ama” (Santa Teresa). É necessário silêncio...
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4º Degrau – CONTEMPLAÇÃO
Contemplar é ver a vida com os olhos da fé.
Esse passo está ligado ao anterior; às vezes, não percebemos 
quando termina um e começa o outro. Volte-se para a sua 
realidade (ao seu dia a dia) e veja sua vida com o olhar ilumi-
nado pelo Espírito Santo. Não se trata de pensar “o que fazer”, 
mas como seguir Jesus, a partir desse texto? É a primazia do 
ser sobre o fazer. Este último, será o resultado de um novo ser 
humano: discípulo missionário de Jesus Cristo.

CANTOS

MISSÃO DE TODOS NÓS 
O Deus que me criou, me quis me consagrou 
para anunciar o seu amor. (bis)

1. Eu sou como chuva em terra seca pra saciar, (bis) 
fazer brotar eu vivo para amar e pra servir! (bis)

É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz! (bis)

2. Eu sou como a flor por sobre o muro. (bis) 
Eu tenho mel, sabor do céu. 
Eu vivo pra amar e pra servir! (bis)

3. Eu sou como estrela em noite escura. (bis) 
Eu levo a luz sigo a Jesus. 
Eu vivo pra amar e pra servir! (bis)

4. Eu sou, sou profeta da verdade. (bis) 
Canto a justiça e a liberdade. 
Eu vivo para amar e pra servir! (bis)
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1º Dia
Campanha Missionária

2017
1. Ambiente

Convidar e motivar o grupo, definir data e local do encontro, distribuir 
as tarefas. Providenciar com antecedência o cartaz da Campanha Missionária, 
Bíblia, vela. Onde for possível colocar o globo terrestre ou desenhá-lo numa 
cartolina. 

2. Acolhida
A família, juntamente com os animadores do encontro, recebe a todos 

com alegria.

Canto: É missão de todos nós (p. 8). 

3. Oração
Animador: Invoquemos a presença de Deus que é Pai, Filho e Espírito 

Santo. Amém. 

4. Olhando para a vida
Animador: Estamos em outubro, o Mês das Missões. Em 14 de abril 

de 1926 o papa Pio XI, oficializou o penúltimo domingo de outubro como 
Dia Mundial das Missões no qual, as paróquias do mundo inteiro são con-
vidadas a rezar e fazer uma coleta especial em favor das missões. Este ano, a 
coleta será feita nas celebrações dos dias 21 e 22 de outubro. 

L 1: A alegria do Evangelho para uma Igreja em saída. Este é o tema da 
Campanha Missionária 2017. O lema, Juntos na missão permanente, reforça a 
importância de caminharmos unidos, como Igreja, Povo de Deus e anunciar 
a Boa Nova em todos os tempos e lugares.

L 2: Este foi também, o tema do 4º Congresso Missionário Nacional 
realizado nos dias 07 a 10 de setembro, em Recife (PE), terra onde dom Hel-
der Câmara exerceu seu ministério de pastor, com profundo amor, defen-
dendo uma Igreja simples, voltada para os pobres, e a não violência. Ele viveu 
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profundamente a comunhão e a solidariedade com os últimos da sociedade. 
Foi um profeta de Deus que emprestou sua voz aos que não tinham, para 
defendê-los, sobretudo aqueles que eram perseguidos.

Todos: A alegria do Evangelho para uma Igreja em saída. 

L 3: O tema da Campanha Missionária nos motiva a intensificar inicia-
tivas de animação e cooperação missionária em todo o mundo. O objetivo é 
rezar pelas missões, despertar vocações missionárias e realizar a Coleta no 
Dia Mundial das Missões.

Todos: Juntos na missão permanente. 

L 1: Em uma Comunidade Eclesial de Base no interior do Estado do 
Amazonas, Antônio ao ouvir a irmã Josefa falar na Igreja em saída e que 
a missão é permanente, perguntou: Porque uma Igreja em saída e a missão 
permanente?

L 2: Irmã Josefa recordou ao seu Antônio que, primeiro, foi Deus quem 
saiu: “Eu vi a opressão de meu povo no Egito, ouvi o grito de aflição diante 
dos opressores e tomei conhecimento de seus sofrimentos. Desci para liber-
tá-lo das mãos dos egípcios e fazê-los sair desse país para uma terra boa 
e esperançosa...” (Ex. 3, 7-8). Se Deus saiu primeiro quem somos nós para 
ficarmos fechados em nossa casa ou Igreja? Sendo assim, somos convida-
dos a sermos uma Igreja em saída, como nos provoca o papa Francisco. A 
missão é permanente porque, a construção do Reino se realiza diariamente. 

Todos: A alegria do Evangelho para uma Igreja em saída. 

Animador: Convido os irmãos e irmãs a olharem para os símbolos do 
nosso encontro. Entre eles, está o cartaz da Campanha Missionária. O que 
mais chama a atenção? Quais os personagens? Qual é a mensagem que ele 
nos transmite? (Tempo para reflexão e partilha).

L 3: Vamos, agora, aprofundar o significado do cartaz. Ele destaca a ale-
gria do Evangelho e a Igreja que caminha unida. A arte mostra a Igreja, Povo 
de Deus, formada por diferentes sujeitos da missão, de diversas idades e 
etnias. Todos caminham juntos, depois de terem sido encontrados por Jesus 
Cristo, como Igreja em saída, ad gentes, enviada a testemunhar a alegria do 
Evangelho. O povo traz a Palavra de Deus, fonte da missão. Carrega também, 
a Cruz das missões jesuíticas, que marcou a Bolívia e toda a América Latina, 
no processo de evangelização. Este é o principal símbolo do 5º Congresso 
Missionário Americano (CAM 5). 
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Todos: Mas de onde vem essa alegria? 

L 1: A alegria tem a sua motivação mais profunda no encontro com 
Cristo ressuscitado. A primeira saudação de Jesus ressuscitado às mulheres 
que foram ao túmulo foi: “Alegrai-vos!” (Mt 28, 9). Os discípulos de Emaús 
sentiram seu coração se aquecer quando Jesus falava pelo caminho (cf. Lc 
24,32). A presença de Jesus sempre provoca muita alegria!

Todos: A alegria do Evangelho para uma Igreja em saída. 
         Juntos na missão permanente. 

L 2: O papa Francisco lembra a todos nós: “A alegria do Evangelho 
enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontraram com Je-
sus” (EG 1). Essa alegria que preenche o coração, precisa ser anunciada 
a todos, em todos os tempos e lugares, como fizeram os pastores em 
Belém. A melhor notícia de todos os tempos é aquela que Cristo trouxe: a 
salvação! E a salvação anunciada por Jesus Cristo tem alcance universal. 
É para todos os povos. 

Todos: Alegria do Evangelho para uma Igreja em saída. 
         Juntos na missão permanente. 

5. A Palavra de Deus ilumina nossa vida
Animador: Coloquemo-nos diante da Palavra de Deus, para escutar o 

que Ele tem a nos dizer.

Canto: A Bíblia é a Palavra de Deus semeada no meio do povo
que cresceu, cresceu e nos transformou,
ensinando-nos a viver num mundo novo.

Marcos 6, 7-13 (Ler duas vezes. Ver Leitura Orante na p. 7).

Animador:
1. O que diz o texto? (Fazer perguntas ao texto para compreendê-lo melhor)
2. O que Deus quer dizer para nós, por meio deste texto? (Destacar os 

versículos mais fortes)
3. O que o texto nos faz dizer a Deus? (Fazer preces espontâneas)
4. Contemplação. Este texto nos faz enxergar a vida na perspectiva da 

fé. Que novo olhar o texto nos desperta? Como a Palavra de Deus nos faz 
olhar a realidade?

(Agora não são necessárias palavras. Silenciamos diante do texto e nos 
deixamos iluminar por ele). 
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6. Testemunho 
 Assistir ao DVD da Campanha Missionária, 1º Dia.
Animador: Quais foram as cenas ou palavras que mais chamaram 

atenção no vídeo? 
De onde vem a verdadeira “alegria” segundo o Evangelho?

7. Compromisso
Animador: Diante da Palavra de Deus e do testemunho dos missioná-

rios e missionárias, qual é o compromisso que vamos assumir? 

8. Celebrando a vida
Animador: Com o coração agradecido e juntos na missão permanente, 

rezemos a Oração do Mês Missionário (p. 6).

Animador: De mãos dadas rezemos, Pai Nosso... Ave Maria... Glória ao Pai... 

 Animador: Deus nos abençoe, nos guarde e nos ilumine em nossa 
missão de ser uma Igreja em saída. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito 
Santo. Amém.

Preparando o próximo encontro
Animador: Lembrar aos participantes o quanto é importante perseverar 

nos encontros. Escolher uma pessoa para animar e três leitores. Combinar o 
local e o horário. Motivar para que todos façam a sua oferta no Dia Mundial 
das Missões, 21 e 22 de outubro.

Canto: Agora é tempo de ser Igreja.

AGORA É TEMPO DE SER IGREJA
Agora é tempo de ser Igreja, caminhar juntos, participar!

1. Somos povo escolhido e na fronte assinalado
com o nome do Senhor, que caminha ao nosso lado.

2. Somos povo em missão, já é tempo de partir,
é o Senhor quem nos envia, em seu nome a servir.

3. Somos povo esperança, vamos juntos planejar,
ser Igreja a serviço e a fé testemunhar.

4. Somos povo a caminho, construindo em mutirão
nova terra, novo reino de fraterna comunhão.
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2º Dia
A alegria do Evangelho 

“faz novas todas as coisas“ (Ap 21,5)

1. Ambiente
Cartaz da Campanha Missionária, Bíblia, vela, recortes de jornais que 

mostrem pessoas alegres por causa do Evangelho. 

2. Acolhida
Criar um ambiente acolhedor deixando as pessoas que vão chegando bem 

à vontade. Pode-se entoar o refrão: Seja bem-vindo, olelê! Seja bem-vindo ola-
lá! Paz e bem pra você que veio participar (bis).

3. Oração inicial
Animador: Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso se-

gundo dia da Novena Missionária. O tema de hoje é: A alegria do Evangelho 
“faz novas todas as coisas” (Ap 21, 5). Além de rezar e refletir o tema do nosso 
encontro, estamos também nos preparando para o 5º Congresso Americano 
Missionário (CAM 5), a ser realizado na Bolívia, de 10 a 14 de julho de 2018. 

Iniciemos invocando, juntos, a presença de Deus: Em nome do Pai, do 
Filho e do Espírito Santo. Amém. 

Canto: Como membro desta Igreja peregrina (p. 48).

4. Olhando para a vida
L 1: O Evangelho é a Boa Notícia que Jesus revelou a toda a humani-

dade. O papa Francisco não se cansa de nos ajudar a compreender, que o 
Evangelho alegra e dá sentido à nossa vida e missão. 

L 2: Aline participa do Grupo Bíblico na comunidade Nossa Senhora de 
Nazaré. Ela ouviu falar que, em muitas comunidades, sobretudo na Amazônia, 
não tem missa todos os meses, mas os ministros animam a Celebração da Pa-
lavra de Deus.

L 3: André perguntou ao animador do Grupo: basta ouvir a Palavra?
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Animador: “Não basta alimentar-se com a Palavra de Deus”, respondeu 
o animador. “O ideal é alimentar-se das duas mesas, da Palavra e da Eucaristia”. 

L 1: Luiz participa da comunidade que tem missa todas as semanas. 
Ao saber dessa realidade, perguntou: o que falta para que todos tenham 
Celebração Eucarística?

L 2: Maria José respondeu: “faltam padres para evangelizar e celebrar a 
Eucaristia, não somente no Brasil, mas em muitos países do mundo”.

L 3: O Brasil tem cerca de 25.000 padres. A maioria está concentrado no 
Sudeste. Há carência de padres na Região Amazônica, no Centro-Oeste e no 
Nordeste. Entretanto, a Igreja no Brasil também precisa cooperar, enviando 
missionários presbíteros para outros países onde a necessidade é ainda maior. 

Animador: Carlos contribuiu dizendo: “os ministros da Palavra são pes-
soas preparadas para ajudar a comunidade na Celebração. Mas precisamos 
intensificar nossas orações para que surjam mais vocações missionárias, pes-
soas dispostas a partir além-fronteiras, padres, religiosos, diáconos e leigos”.

L 1: A Pontifícia União Missionária coordena várias iniciativas de forma-
ção missionária para seminaristas e presbíteros. A finalidade é formar padres 
disponíveis para a missão em regiões mais carentes. No intuito de fazer com 
que a missão esteja no coração dos futuros presbíteros, os seminaristas con-
tam com os Conselhos Missionários de Seminaristas (Comises). 

L 2: Irmã Beatriz lembrou que, preocupado com a missão da Igreja no 
mundo, o papa Francisco escreveu uma carta a todos os cristãos, na qual 
afirma que: “a alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles 
que se encontraram com Jesus” (EG 1).

Todos: A alegria do Evangelho faz novas todas as coisas. 

L 3: Nesta carta o papa nos adverte que os males do mundo não de-
vem servir como desculpa para reduzir a nossa entrega e o nosso ardor 
pelo Evangelho: “não deixemos que nos roubem a alegria da evangelização” 
(EG 83). “A alegria do Evangelho é tal que nada e ninguém poderá tirá-la de 
nós” (EG 84). Alguém conhece esta carta? Pode ser encontrada nas livrarias 
católicas e na internet.

Animador: O papa Francisco apresenta, também, as características de 
uma Igreja com rosto verdadeiramente missionário: próxima, aberta, capaz 
de sair de si para ir ao encontro das pessoas, por caminhos novos, como 
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profecia para a sociedade. Este movimento de saída renova a nossa vida e 
revitaliza a Igreja.

5. A Palavra de Deus ilumina nossa vida
Animador: Com alegria acolhemos a Palavra de Deus, para escutar o 

que Ele tem a nos dizer.

Canto: É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa.
Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. (bis)

João 15, 7-11 (Ler duas vezes. Ver Leitura Orante na p. 7).

Animador:
1. O que diz o texto? (Fazer perguntas ao texto para compreendê-lo melhor)
2. O que Deus quer dizer para nós por meio deste texto? (Destacar os 

versículos mais fortes)
3. O que o texto nos faz dizer a Deus? (Fazer preces espontâneas)
4. Contemplação. Este texto nos faz enxergar a vida na perspectiva da fé. 

Que novo olhar o texto nos desperta? 
(Agora não são necessárias palavras. Silenciamos diante do texto e nos 

deixamos iluminar por ele). 

6. Testemunho 
Vale a pena recordar as sábias palavras do papa Francisco. Ele mostra 

que o bilhete de identidade do cristão é a alegria. “Com Jesus Cristo, re-
nasce sem cessar a alegria. Quero, com esta Exortação, dirigir-me aos fiéis 
cristãos a fim de os convidar para uma nova etapa evangelizadora marcada 
por esta alegria e indicar caminhos para o percurso da Igreja nos próximos 
anos” (EG 1). Assim Francisco inicia a sua carta “A alegria do Evangelho”. E 
ele continua insistindo em seus discursos. “O cristão é um homem e uma 
mulher de alegria, com coração cheio de alegria. Não pode existir um cris-
tão sem alegria! Quando em nossas paróquias, em nossas comunidades, 
nas nossas instituições encontramos pessoas que se dizem cristãos e são 
tristes, há algo errado. Devemos ajudá-los a encontrar Jesus, a tirar a triste-
za, para que possam viver a alegria típica do Evangelho de Jesus”. (Missa na 
Casa Santa Marta, 23 de maio de 2016). “Desde os primórdios do cristianis-
mo, a alegria é uma força de resistência mais eficaz que os antidepressivos 
da farmácia” (cfr. EG 263).

 Assistir ao DVD da Campanha Missionária, 2º Dia.
Animador: Comentar sobre o que lhe chamou mais atenção no vídeo. 
Como anunciar a alegria do Evangelho hoje?
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COMO SÃO BELOS OS PÉS
1. 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. (bis)

2. O meu Senhor chegou com toda glória, vivo Ele está, Ele está
Bem junto a nós, seu corpo santo a nos tocar, e vivo eu sei, Ele está.

7. Compromisso
Animador: A alegria do Evangelho “faz novas todas as coisas” (Ap 21,5). 

Isso não significa que nossa vida será um “mar de rosas”, mas que podemos 
enfrentar as dificuldades com fé, coragem e esperança. Para que a alegria 
do Evangelho contagie a todos, qual é o compromisso que vamos assumir? 
(Deixar tempo para partilhar).

8. Celebrando a vida
Animador: Ao viver e testemunhar a alegria do Evangelho, contribuí-

mos para fazer nova todas as coisas. Rezemos juntos, a Oração do Mês 
Missionário (p. 6). 

Animador: Com fé e confiança rezemos: Pai Nosso... Ave Maria... 
Glória ao Pai...

Animador: Deus nos abençoe, nos guarde e nos ilumine para que a 
alegria do Evangelho contagie a todos. 
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Preparando o próximo encontro
Animador: Lembrar aos participantes o quanto é importante perseverar 

na participação da Novena Missionária. Escolher uma pessoa para animar e 
três leitores. Combinar o local e o horário. Motivar para que todos façam a sua 
oferta no Dia Mundial das Missões, 21 e 22 de outubro.

Canto: Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz.
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3º Dia
Celebrar a alegria dos 

missionários que chegam 
1. Ambiente

Cartaz da Campanha Missionária, Bíblia, vela, fotos de missionários/as 
de outros países que vieram viver a missão neste chão do Brasil. 

2. Acolhida
O animador agradece a família acolhedora e valoriza a presença das pes-

soas. Pode-se entoar o refrão: Ó luz do Senhor que vem sobre a terra inunda 
meu ser permanece em nós (bis).

3. Oração inicial
Animador: Jesus é modelo de missionário. Ele nos chama e nos envia, 

assim como fez com seus primeiros discípulos. Neste 3º dia da Novena, vamos 
celebrar a alegria dos missionários que chegam. Lembramos que a presença dos 
missionários estrangeiros no Brasil é sinal de cooperação e fraternidade uni-
versal. Isso confirma que a missão não tem fronteiras, inclui todas as nações, 
línguas, raças, cores. O amor de Deus não tem nacionalidade, nem limites. Ini-
ciemos nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 

Todos: Ó Santa Teresinha do Menino Jesus e São Francisco Xavier, pa-
droeiros das missões, intercedei junto ao Pai, para que, os missionários e mis-
sionárias, que chegam ao Brasil, sejam com a vossa graça, testemunhas coe-
rentes do Evangelho e nos ajudem a enviar também, missionários brasileiros 
para além-fronteiras. Amém.

Canto: O espírito do Senhor repousa sobre mim (p. 48).

4. Olhando para a vida
Animador: No encontro de hoje somos enriquecidos pelo testemunho 

de dois missionários estrangeiros: irmã Gabriella Bottani e padre Moussa 
Serge Traore. 
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L 1: Irmã Gabriella Bottani é missionária Comboiana italiana. Chegou no 
Brasil em 2004 e em 2012 se estabeleceu em Porto Velho (RO). Através de seu 
modo de ser, falar e agir revelava um amor muito grande pela vida. Aos pou-
cos foi conhecendo, amando e se inserido na ação pastoral da arquidiocese de 
Porto Velho. É uma mulher comprometida com a verdade e a defesa da vida. 

L 2: Em sua missão, a religiosa conheceu a triste realidade do Tráfico de 
Pessoas: crianças, jovens e adultos. 

Animador: Irmã Gabriella, veio como missionária não pela metade, 
mas por inteira. Vive a sua missão com alma, amor e entusiasmo. Revitalizou 
a Rede um Grito pela Vida, um espaço de articulação e ação contra o tráfico 
de pessoas. 

Todos: Vem Senhor, vem nos salvar com teu povo vem caminhar (bis) 

L 3: Descobriu em seu caminhar, que o Evangelho transforma e con-
tagia, não só a si mesma, mas também os que estão ao seu redor. Irmã 
Gabriella, criou uma rede de solidariedade, com todas as pessoas, imagem 
e semelhança de Jesus Cristo, que são feridas em sua dignidade. O trabalho 
desta religiosa salvou muitas vidas.

L 1: Somos agradecidos a Deus, por sua presença em Porto Velho. As 
sementes que plantou deram frutos, visto que, a Rede um Grito pela Vida, 
que faz parte da Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB), ainda hoje con-
tinua atuante e defendendo vidas ameaçadas.

Animador: Padre Moussa Serge Traore é natural de Burkina Faso, um 
país do oeste da África. Ele é membro da Sociedade dos Missionários da 
África, um Instituto de padres e irmãos, dedicado à missão ad gentes (aos 
povos) com uma atenção especial às pessoas de outras religiões e os mais 
necessitados. Atualmente padre Serge é Superior provincial no Brasil e reside 
em Salvador na Bahia.

L 2: “Anunciamos o Evangelho com respeito e diálogo, não impomos, 
propomos”, conta padre Serge. “Vivi em vários países (Burkina Fasso, Ruanda, 
Quênia, Egito, Mauritânia e Índia) até chegar ao Brasil, em setembro de 2012. 
Participei do Curso de Iniciação à missão no Centro Cultural Missionário 
(CCM), em Brasília (DF). Quando comecei o meu trabalho nas comunidades, 
me senti como se estivesse com minha família”. 
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Todos: Onde reina o amor, fraterno amor. Onde reina o amor, Deus aí está. 

Animador: Padre Serge compartilha com o povo brasileiro sua fé em 
Jesus Cristo, fruto das experiências missionárias. É dando a fé que ela se 
fortalece e desta forma o povo enriquece os missionários. Ele ama de verda-
de o povo brasileiro, isso é missão”.

L 1: “A minha fé se fortaleceu, por meio de situações desafiadoras como: 
perda de meus pais quando ainda era adolescente, vivendo como imigrante 
num país estrangeiro, trabalhando pela paz, ensinando a amar o inimigo, 
testemunhando o perdão em lugares marcados por guerras geradas pelo 
ódio”. 

L 2: “No Brasil me sinto em casa. Nas visitas às famílias sempre recordo 
da alegria experimentada por Maria e Isabel, ao se encontrarem. Assim eu 
me sinto. A presença do missionário estrangeiro no Brasil é um grito para 
lembrar que muitos povos no mundo não conhecem Jesus”.

Todos: Há mais alegria em dar do que em receber. 

L 3: Padre Serge nos apresenta um desafio. “Nós estamos no meio de 
vocês para alargar a vossa tenda, o horizonte espiritual e suscitar uma forte 
consciência missionária além-fronteiras. Nós deixamos terra, família, cultura 
para viver no meio de vocês, para que vocês também possam ir a outros 
países”.

Animador: As nossas dioceses e comunidades têm muitas necessida-
des, mas lembramos a regra de ouro de Jesus Cristo: “Tudo quanto desejais 
que os outros vos façam, fazei-o, vós também, a eles. Esta é a lei e os pro-
fetas” (Mt 7, 12). Portanto, sejamos alegres discípulos missionários em saída.

Todos: Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar, que ser consolado, 
compreender, que ser compreendido, amar, que ser amado. Pois é dando que 
se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida 
eterna (São Francisco).

5. A Palavra de Deus ilumina nossa vida
Animador: Atentos escutemos a Palavra de Deus. 

Canto: A vossa Palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. (bis)
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Lucas 6, 20-26 (Ler duas vezes. Ver Leitura Orante na p. 7).

Animador:
1. O que diz o texto? (Fazer perguntas ao texto para compreendê-lo melhor)
2. O que Deus quer dizer para nós por meio deste texto? (Destacar os 

versículos mais fortes)
3. O que o texto nos faz dizer a Deus? (Fazer preces espontâneas)
4. Contemplação. Este texto nos faz enxergar a vida na perspectiva da fé. 

Que novo olhar o texto nos desperta? 
(Agora não são necessárias palavras. Silenciamos diante do texto e nos 

deixamos iluminar por ele). 

6. Testemunho 
 Assistir ao DVD da Campanha Missionária, 3º Dia.
Animador: O que mais chamou atenção dos testemunhos? 
    O que eles nos ensinam?

7. Compromisso
Animador: Vendo a alegria dos missionários e missionárias que che-

gam ao Brasil e os testemunhos, o que podemos assumir como gesto con-
creto? (Tempo para partilhar).

8. Celebrando a vida
Animador: Unidos a todos os missionários e missionárias que vieram 

de outros países e desejosos de também nós, contribuir a partir da nossa 
pobreza, rezemos juntos a Oração do Mês Missionário (p. 6).

Animador: De mãos dadas, rezemos: Pai Nosso... Ave Maria... Glória ao Pai...

Animador: Deus nos abençoe, nos guarde e nos ilumine para que a alegria 
do Evangelho contagie a todos. 
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Preparando o próximo encontro
Animador: Animar a todos para que sejam perseverantes até o fim da 

Novena. Combinar o dia, lugar e o horário do próximo encontro. Motivar a 
Coleta Missionária para os dias 21 e 22 de outubro.

Canto: Dai-nos a bênção, óh Mãe querida (p. 49).
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4º Dia
A Igreja que sai de si 

enriquece e se enriquece
1. Ambiente

Cartaz da Campanha Missionária, Bíblia, vela, fotos ou nomes de missio-
nários/as brasileiros em outros países. 

2. Acolhida
O animador agradece a família acolhedora e valoriza a presença das pes-

soas. Pode-se entoar o refrão: Ó luz do Senhor que vem sobre a terra.

3. Oração inicial
Animador: A Igreja que sai de si enriquece e se enriquece. Este é o tema 

do 4º dia da Novena Missionária. Celebremos a alegria de sermos uma Igreja 
em saída. Fazemos isto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Todos: A Igreja que sai de si enriquece e se enriquece. 

Canto: Senhor se Tu me chamas (p. 49).

4. Olhando para a vida
L 1: Padre Badacer Neto é da diocese de Itabuna na Bahia. Ele esteve 

três anos, em Moçambique através do Projeto Igrejas-irmãs do Rio Grande 
do Sul, que existe há mais de 20 anos. Hoje, padre Badacer trabalha em Bra-
sília (DF) como secretário nacional da Pontifícia Obra da Propagação da Fé e 
partilha sua experiência na missão além-fronteiras. 

L 2: “Desde seminarista fui cultivando este sonho de fazer missão além-
fronteiras, colaborando com a missão de Deus”, relata o padre a um grupo 
de missionários estrangeiros que visitou a sede das POM.

Todos: “Desde seminarista fui cultivando este sonho de fazer missão 
além-fronteiras”. 
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L 3: Irmã Marceline perguntou se na sua diocese tem muitos padres.

L 1: “Em minha Diocese faltam padres, mas aprendi de Cristo, que sem-
pre podemos partilhar, ainda que sejamos poucos. Diante da fome da mul-
tidão, Jesus também disse aos discípulos: dai-lhe vós mesmos de comer (Mt 
14,16). Só tinham cinco pães e dois peixes. A Igreja que ajuda é ajudada”, 
concluiu padre Badacer. 

Todos: A Igreja que ajuda é ajudada.

L 2: “Como foi a sua missão em Moçambique”? Indagou padre Maurício.

L 3: “Eu não conhecia ninguém. Fui recebido pelo padre Rodrigo Schüler 
e a jovem leiga missionária, Daniela Gamarra que me acolheram e me con-
duziram à Vila de Moma, que fica quase 200 km, no interior. No caminho, 
chamava-me à atenção as pessoas idosas, adultos, crianças, mulheres com 
baldes de água, saco de mandioca, etc. Na arquidiocese de Nampula, ajuda-
mos em duas paróquias atendendo mais de 150 comunidades”. 

L 1: Padre Clemente perguntou se há formação para os cristãos.

L 2: “Sim. Eles caminham muitos quilômetros para chegar ao Centro de 
Pastoral. Os que recebem formação, são depois, os multiplicadores em suas 
comunidades”. 

Todos: A Igreja que sai de si enriquece e se enriquece. 

L 3: O seminarista Romuald quis saber se há missa em todas as comunidades.

L 1: “A missa não é celebrada em todas as comunidades. Tem 
comunidades que passam quase um ano sem Eucaristia, mas elas têm a 
Celebração da Palavra, que se torna o centro. A catequese não é só para as 
crianças, mas sobretudo para os adultos”. 

L 2: Padre Ramech pediu para que padre Badacer deixasse uma mensagem.

L 3: “Posso dizer que a missão em Moçambique me enriqueceu muito. 
Tive alegrias, tristezas, celebrações, partilha de vida com os irmãos e irmãs. 
Isso alargou meu coração. Por isso, digo: não tenham medo de dar também o 
vosso sim com alegria, não querendo saber quanto vão ganhar, mas em que 
podem ajudar. Há mais alegria em dar do que em receber. Diante da fome da 
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multidão Jesus pede que cada um dê de sua pobreza. O resultado? Sobraram 
12 cestos cheios. É assim: a Igreja que sai de si enriquece e se enriquece. 

L 1: A cooperação missionária promove a participação na missão uni-
versal. Esta participação se realiza de três formas: 1) pela oração, sacrifício 
e testemunho de vida, que acompanham os passos dos missionários e 
das missionárias, mundo afora; 2) por meio da ajuda material dos projetos 
missionários; e principalmente, 3) colocando-se à disposição para servir na 
missão ad gentes. Sem missionários e missionárias não há missão.

5. A Palavra de Deus ilumina nossa vida
Animador: Após ter escutado o testemunho do padre Badacer é o mo-

mento de colocar-nos à escuta da Palavra de Deus, que vai nos ajudar a 
perceber a lição que Jesus nos deixou na multiplicação dos pães.

Canto: Chegou a hora da alegria, vamos ouvir esta palavra que nos guia (bis). 

Mateus 14, 13-21 (Ler duas vezes. Ver Leitura Orante na p. 7).

Animador:
1. O que diz o texto? (Fazer perguntas ao texto para compreendê-lo melhor)
2. O que Deus quer dizer para nós por meio deste texto? (Destacar os 

versículos mais fortes)
3. O que o texto nos faz dizer a Deus? (Fazer preces espontâneas)
4. Contemplação. Este texto nos faz enxergar a vida na perspectiva da fé. 

Que novo olhar o texto nos desperta? 
(Agora não são necessárias palavras. Silenciamos diante do texto e nos 

deixamos iluminar por ele). 

6. Testemunho 
 Assistir ao DVD da Campanha Missionária, 4º Dia.
Animador: O que chama à atenção no testemunho da leiga missionária 

Daniela Gamarra?
Como vemos a possibilidade de outros regionais da CNBB assumirem 

uma missão, semelhante ao que vimos no DVD?

7. Compromisso
Animador: A Igreja que sai de si enriquece e se enriquece. Qual é o 

gesto concreto que vamos assumir para ajudar a nossa Igreja em sua missão 
além-fronteiras? (Tempo para partilhar).
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VAI, VAI MISSIONÁRIO
Vai, vai, missionário do Senhor,
vai trabalhar na messe com ardor!
Cristo também chegou para 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.

3. Ai daqueles que promovem a guerra,
semeando a discórdia, injustiças e rancor.
Um mundo novo nós vamos construir,
na unidade, na paz e no amor.

8. Celebrando a vida
Animador: Deus Pai enviou seu Filho Jesus para a salvação de todos. 

Hoje, nós também somos enviados até os confins da terra. Rezemos juntos 
a Oração do Mês Missionário (p. 6). 

Animador: De mãos dadas rezemos como Jesus nos ensinou: Pai 
Nosso... Ave Maria... Glória ao Pai... 

Animador: Deus nos abençoe, nos guarde e nos ilumine para sermos 
cada vez mais, uma Igreja em saída, próxima das pessoas. Em nome do Pai, 
do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Preparando o próximo encontro
Animador: Lembrar a todos de perseverar até o fim da Novena Missio-

nária. Escolher uma pessoa para coordenar e três leitores. Combinar o local e 
horário. Motivar a Coleta Missionária para os dias 21 e 22 de outubro.

Canto: Vai, vai missionário do Senhor. 
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5º Dia
Celebrar a alegria dos pequenos 

grandes missionários
1. Ambiente

Cartaz da Campanha Missionária e da 5ª Jornada Nacional da IAM, Bí-
blia, vela, imagens ou foto dos padroeiros da missão: Santa Terezinha do Me-
nino Jesus e São Francisco Xavier. 

2. Acolhida
A família e as pessoas que conduzem o encontro acolhem a todos com 

alegria, especialmente se alguém está vindo pela primeira vez. Depois entoa-
se o refrão meditativo: 

Onde reina o amor, fraterno amor. Onde reina o amor, Deus aí está. (bis) 

3. Oração inicial
Animador: Bem-vindos irmãos e irmãs. Celebrar a alegria dos pe-

quenos grandes missionários. Este é o tema do 5º Dia da Novena que 
lembra a missão da Infância e Adolescência Missionária (IAM). Estamos 
unidos em oração, por todos estes pequenos grandes missionários no 
mundo. Invoquemos a Trindade Santa que é Pai, Filho e Espírito Santo. 
Amém. 

Todos: Celebrar a alegria dos pequenos grandes missionários.

Canto: Vida abundante - Hino da IAM (p. 50).

4. Olhando para a vida
Animador: Andréia é assessora de três grupos da Infância e Adoles-

cência Missionária (IAM). No encontro de Formação para assessores e as-
sessoras ela tem partilhado suas experiências e a alegria de estar ao lado de 
crianças e adolescentes comprometidos com a missão de evangelizar outras 
crianças no mundo. 
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L 1: “A alegria é muito maior das crianças e adolescentes quando o 
assessor sabe ocupar o seu lugar e o momento certo de ajudar. Na IAM as 
crianças são protagonistas. Entendem o que estou dizendo?”

L 2: Sim e não, respondeu Paula. Poderia explicar melhor?

L 3: “No grupo da IAM, o assessor não é o que conduz e faz tudo, mas 
é aquele que acompanha. Ajuda os coordenadores dos grupos a preparar o 
encontro e distribuir as tarefas. Quem conduz tudo são as próprias crianças 
e adolescentes”.

Todos: Crianças e adolescentes ajudam e evangelizam crianças.

Animador: Na partilha das experiências, Andréia lembra aos demais 
assessores que “quando damos oportunidade às crianças, elas realizam ges-
tos significativos. Elas se tornam missionárias ousadas e o seu testemunho 
vai contagiando outras crianças e suas famílias. Assim os grupos vão se 
multiplicando”. 

L 1: Em um dos encontros, Arlysthon Feitosa, 12 anos, da paróquia Nossa 
Senhora das Graças, após a missão que o grupo da IAM realizou na Vila Ma-
noel Sátiro em Fortaleza (CE), falou como se sentiu ao visitar as famílias.

L 2: “Estou muito feliz, por estar em um grupo da Igreja. Assim estou 
mais próximo de Deus. Na minha primeira missão fiquei surpreso com o 
número de pessoas que passam por dificuldades. Deus nos enviou para aju-
dar aquelas pessoas, pois cada casa que passávamos, mais determinados 
ficávamos, para continuar a nossa missão”. 

Todos: Crianças e adolescentes ajudam e evangelizam crianças. 

L 3: “Fico muito feliz também, quando recebo notícias de pessoas que visitei 
na missão, falando que a oração feita naquela casa fez diferença na família. Que-
ro continuar nessa missão, servindo a Deus e as pessoas”, concluiu o Arlysthon.

Animador: Andréia partilhou também, uma carta, que a pequena Bianca 
Coelho de Sousa Mesquita, do Colégio dos Sagrados Corações em Formosa 
(GO), escreveu ao papa Francisco. 

L 1: “Senhor papa. Eu sou uma missionária e devo cuidar da casa 
comum e o meu nome é Bianca. Estou mandando esta carta e cinquenta 
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centavos (0,50 centavos) para que o senhor possa construir um berçário 
para os bebês da África, por favor se o senhor puder eu agradeço”.

Todos: Crianças e adolescentes ajudam e evangelizam crianças. 

L 2: Bianca entendeu bem o carisma da IAM. Criada na França por dom 
Carlos de Forbin-Janson em 1843, esta Obra Pontifícia tem por finalidade 
educar as crianças no espírito missionário universal. Os grupos têm o com-
promisso de rezar uma Ave-Maria ao dia e doar uma moeda ao mês para 
ajudar as crianças mais necessitadas em todo mundo.

Todos: Crianças e adolescentes ajudam e evangelizam crianças. 

5. A Palavra de Deus ilumina nossa vida
Animador: Em todo o Brasil existem centenas de grupos de IAM. Isso é 

significativo, porque faz a nossa Igreja cada vez mais missionária. A Palavra 
de Deus ilumina a nossa vida, para que a exemplo destes pequenos grandes 
missionários, outros também se coloquem no caminho da missão. 

Canto: A palavra de Deus já chegou. Nova luz clareou para o povo

Quando a Bíblia Sagrada se abriu. Todo pobre já viu mundo novo.

Marcos 9, 33-37 (Ler duas vezes. Ver Leitura Orante na p. 7).

Animador:
1. O que diz o texto? (Fazer perguntas ao texto para compreendê-lo melhor)
2. O que Deus quer dizer para nós por meio deste texto? (Destacar os 

versículos mais fortes)
3. O que o texto nos faz dizer a Deus? (Fazer preces espontâneas)
4. Contemplação. Este texto nos faz enxergar a vida na perspectiva da fé. 

Que novo olhar o texto nos desperta? 
(Agora não são necessárias palavras. Silenciamos diante do texto e nos 

deixamos iluminar por ele). 

6. Testemunho 
 Assistir ao DVD da Campanha Missionária, 5º Dia.
Animador: O que você destacaria do testemunho da Aline, assessora 

da IAM na prelazia de Lábrea (AM)? 
O que nos ensinam as crianças e adolescentes da IAM? (Tempo 

para partilha).
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7. Compromisso
Animador: Diante da experiência da assessora Andréia, do testemunho 

de Aline e das crianças da IAM, que compromisso vamos assumir, como gesto 
concreto para ajudar as crianças e adolescentes mais pobres do mundo? Que 
tal criar um grupo de IAM na nossa comunidade? (Tempo para partilhar).

8. Celebrando a vida
Animador: Deus é rico em misericórdia e em seu Filho Jesus acolhe e 

ama as crianças e adolescentes do mundo. Confiantes, rezemos a Oração do 
Mês Missionário (p. 6).

Animador: Unidos a todas as crianças e adolescentes, em especial as 
mais necessitadas, rezemos juntos: Pai Nosso... Ave Maria... Glória ao Pai... 

Animador: Deus nos abençoe, nos guarde e nos ilumine para sermos cada 
vez mais uma Igreja em saída, defensora da vida, próxima das pessoas. Em 
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Preparando o próximo encontro
Animador: Animar a todos para que sejam perseverantes até o fim da 

Novena. Escolher uma pessoa que coordena e três leitores. Combinar o dia, 
local e horário. Motivar a Coleta Missionária para os dias 21 e 22 de outubro.

Canto: Amar como Jesus amou (p. 51). 
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6º Dia
A missão requer 

esperança e profetismo
1. Ambiente

Cartaz da Campanha Missionária, Bíblia, vela, foto de profetas e profeti-
zas de ontem e de hoje, conhecidos ou não. 

2. Acolhida
A família e as pessoas que conduzem o encontro acolhem a todos (as) com 

alegria e afeto. Pode ser entoado este ou outro refrão meditativo: Que bom que 
você veio, olê, olê... 

3. Oração inicial
Animador: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. A sua presença ale-

gra o coração de todos nós que estamos participando desta Novena Mis-
sionária. Neste 6º dia vamos rezar e aprofundar o tema: A missão requer 
esperança e profetismo. Iniciemos cantando: em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo. Amém. 

Todos: A missão requer esperança e profetismo. 

Canto: O profeta (p. 50).

4. Olhando para a vida
Animador: Vamos conhecer hoje, um pouco mais sobre a história de 

dom Paulo Evaristo Arns. Ele escolheu como lema de sua vida: “de esperança 
em esperança”. Foi bispo e cardeal Emérito da cidade de São Paulo. Faleceu 
em 14 de dezembro de 2016 com 95 anos e três meses de vida. 

L 1: Quem vai nos ajudar a conhecer um pouco mais sobre a pessoa de 
dom Paulo é o historiador Fernando Altemeyer Junior, professor na Pontifí-
cia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).
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L 2: Vejo dom Paulo como um literato, teólogo, patrólogo e um profe-
ta das terras latino-americanas. Os que conviveram com ele, como eu, por 
anos, se perguntam de onde lhe vinha energia e coragem para enfrentar 
tempestades frequentes sem desanimar? 

Todos: A missão requer, esperança e profetismo.

L 3: Quando o senhor o escutava, ou nas conversas do dia a dia de dom 
Paulo, que palavras poderia destacar e que se repetiam seguidamente?

L 1: “Repetia como que um refrão continuo: coragem! Vamos em frente!” 

L 2: Na sua opinião professor Fernando, de quem ele aprendeu, qual 
foi a fonte?

L 3: “Certamente bebeu da fé familiar dos Arns Steiner! Terá aprendido a 
esperança na suave vida franciscana. E, sobretudo, degustado os textos dos 
filósofos franceses e as obras de pensadores da antiguidade clássica. Fez de 
sua ação de pastor um caldo suculento com todos estes ingredientes”.

Todos: A missão requer, esperança e profetismo.

L 1: “Posso destacar ainda que dom Paulo Evaristo Arns foi um defensor 
da pessoa humana sobretudo durante a ditadura militar. Cultivava um co-
ração universal, irmão querido. Durante o tempo da ditadura (1964 a 1985) 
foi figura central da Igreja brasileira, destacou-se na firme e pacífica defesa 
dos direitos humanos para pessoas de todas as nacionalidades, ideologias, 
grupos políticos ou sociais”. 

L 2: “No cargo de cardeal da Igreja católica sofreu pressões duríssimas 
dos generais ditadores, foi difamado por alguns policiais, comunicadores e 
agentes da direita brasileira e até mesmo de prelados da Cúria Romana pelo 
engajamento profético e lúcido em favor de qualquer pessoa humana nas 
terras latino-americanas”.

Todos: A missão requer, esperança e profetismo.

5. A Palavra de Deus ilumina nossa vida
Animador: O profetismo sempre esteve presente no primeiro e segun-

do Testamentos. Os profetas e as profetizas do nosso tempo, certamente 
beberam da Sagrada Escritura, os ensinamentos e a força de serem sinais 
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vivos de Deus ao longo de toda a história da Salvação. Com a graça de Deus, 
estes, continuarão presentes ao longo de toda a história da humanidade. 

Canto: Buscai primeiro o Reino de Deus e a sua justiça.
E tudo mais vos será acrescentado. Aleluia! Aleluia!

Jeremias 1, 4-10 (Ler duas vezes. Ver Leitura Orante na p. 7).

Animador:
1. O que diz o texto? (Fazer perguntas ao texto para compreendê-lo melhor)
2. O que Deus quer dizer para nós por meio deste texto? (Destacar os 

versículos mais fortes)
3. O que o texto nos faz dizer a Deus? (Fazer preces espontâneas)
4. Contemplação. Este texto nos faz enxergar a vida na perspectiva da fé. 

Que novo olhar o texto nos desperta? 
(Agora não são necessárias palavras. Silenciamos diante do texto e nos 

deixamos iluminar por ele). 

6. Testemunho
 Assistir ao DVD da Campanha Missionária, 6º Dia.
Animador: Por que é importante recordar os profetas? 
Quais foram as palavras motivadoras na missão de dom Paulo? 
(Tempo para partilha). 

Todos: A missão requer, esperança e profetismo.

7. Compromisso
Animador: Certamente o testemunho de vida de dom Paulo nos ques-

tionou e nos chamou atenção. E nós, o que vamos assumir como gesto con-
creto, para que a esperança e a profecia estejam sempre presente em nossa 
Igreja? (Tempo para partilhar).

8. Celebrando a vida
Animador: Somos imensamente agradecidos pelo dom da vida de 

dom Paulo e as ações que ele realizou em favor das pessoas, sobretudo 
dos últimos de nossa sociedade. Para agradecermos a Deus, o professor 
Fernando vai destacar aspectos de sua vida. Após cada agradecimento, 
dizemos:

Todos: Obrigado Senhor. 
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L 1: “Agradecemos a Deus pela presença constante de dom Paulo nas 
comunidades da periferia da arquidiocese de São Paulo, como cardeal do 
povo”, digamos.

L 2: “Pela sua coragem na defesa das mulheres, dos favelados, das 
crianças e moradores de rua”, digamos.

L 3: “Pela sua fidelidade no seguimento de Jesus Cristo, de fé em fé, de 
esperança em esperança”, digamos.

Animador: Rezemos juntos a Oração do Mês Missionário (p. 6).

Animador: Unidos aos profetas e as profetizas de todos os tempos, 
rezemos: Pai Nosso... Ave Maria... Glória ao Pai... 

Animador: Deus nos abençoe, nos guarde e nos ilumine para sermos 
cada vez mais uma Igreja em saída, defensora da vida, próxima das pessoas. 
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Preparando o próximo encontro
Animador: Lembrar a todos de perseverar até o fim da Novena Missio-

nária. Escolher uma pessoa que coordena e três leitores. Combinar o dia, local e 
horário. Motivar a Coleta Missionária para os dias 21 e 22 de outubro.

Canto: Virá um dia em que todos (p. 52).
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7º Dia
Missão nas periferias

1. Ambiente
Cartaz da Campanha Missionária, Bíblia, vela, fotos de missionários e 

missionárias em missão nas periferias das cidades e entre os povos indígenas. 

2. Acolhida
Quem coordena o grupo, e a família que acolhe procure fazer com que os 

participantes se sintam bem à vontade. Entoar este ou outro refrão meditativo: 
Seja bendito quem chega (bis) Trazendo paz (bis) Trazendo a paz do Senhor. 

3. Oração inicial
Animador: Bem-vindos irmãos e irmãs. Estamos vivendo com alegria, 

o Mês Missionário. Até o presente momento, rezamos com vários temas e 
hoje, vamos refletir sobre a Missão nas periferias. Segundo o papa Francisco, 
somos convidados a sair do nosso pequeno mundo e ir às periferias geo-
gráficas e existenciais, para nos fazermos próximos das pessoas. Iniciemos 
invocando a Trindade Santa que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém

Todos: “Onde há povo, há missão. Onde há Missão, há mil razões para 
ser feliz” (Dom Luciano de Almeida).

Canto: O povo de Deus (p. 38).

4. Olhando para a vida
Animador: Hoje, vamos conhecer um pouco, do grande trabalho que 

a irmã Cecilia Sá Miranda, da Congregação das Filhas da Caridade de São 
Vicente de Paulo, Serva dos Pobres, realiza, junto aos povos indígenas na 
Amazônia. 

L 1: Irmã Cecilia é natural de Parintins (AM), filha de agricultores e pes-
cadores. Hoje ela trabalha em Roraima, na Região Serra da Lua, com outras 
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duas religiosas, membros do Conselho Indigenista Missionário (Cimi), na de-
fesa dos povos indígenas, no cuidado da terra e no cultivo da vida espiritual, 
a partir das manifestações de Deus.

L 2: Irmã Cecilia afirma, que se sente realizada como missionária na sua 
região, com os povos Wapichana e Macuxi em 23 comunidades. “Sou grata 
a Deus por ter me dado a oportunidade de gastar a vida junto àqueles que 
muitas vezes são desprezados. À medida que as pessoas vão percebendo 
que somos um com eles, abrem-se as portas e o coração para nos acolher”.

L 3: Como é a vida na região onde a senhora realiza a missão?

L 1: “Os povos vivem em terras homologadas mas há uma presença 
muito grande de não indígenas, que vão e vem. Existem tráfico de drogas, al-
coolismo e exploração sexual das meninas. Entre os grandes desafios, estão 
a saída da juventude, para trabalhar na cidade e o descrédito nas próprias 
lideranças. Temos igrejas neopentecostais que acabam enfraquecendo as li-
deranças tradicionais criando divisões internas”.

L 2: Ficamos sabendo que em Roraima, teve um período de tensão na Terra 
Indígena, Raposa Serra do Sol. Conte-nos como foram estes acontecimentos. 

L 3: “Essa terra foi homologada em 2005. Nós participamos ativamente dos 
encontros formativos, na organização das assembleias dos indígenas. Fomos 
perseguidos. Aldo Mota, líder indígena, saiu a procura dos animais e foi morto e 
enterrado na fazenda. O corpo só foi encontrado muito tempo depois”. 

L 1: “Outro fato que nos marcou muito foi quando as Irmãs Servas do 
Espírito Santo foram perseguidas e obrigadas a descerem do carro, junta-
mente com os indígenas. O carro foi jogado da ponte para baixo. Tiveram 
que andar muitos quilômetros. Passaram fome e tomaram água de lama. 
Também foram sequestrados e espancados três missionários da Consolata. 
Sofremos muito, mas estávamos muito unidos”. 

Canto: Quero ser fiel a Deus, respondendo a vocação. 
Quero ser junto do povo, o irmão entre os irmãos. (bis)

L 2: Quais bispos serviram a Igreja de Roraima nesse período?

L 3: Ao longo destes anos foram: dom Aldo Mongiano, dom Aparecido 
José Dias e dom Roque Paloschi, que nos acompanhavam e ajudavam no for-
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talecimento do serviço ao Reino de Deus junto aos povos indígenas. A Igreja 
de Roraima por muitos anos celebrou a Eucaristia nas fazendas. Iluminados 
pelo Documento de Puebla (1979), vimos que era preciso fazer uma opção 
radical pelos indígenas. A partir desta opção, começaram as perseguições. 

L 1: No ano de 2002 a Campanha Fraternidade teve como tema “Fra-
ternidade e Povos Indígenas”, e o lema: “Por uma terra sem males”. No dia 
do lançamento, na catedral em Boa Vista (RR), os arrozeiros se vestiram de 
preto e protestaram, agredindo o padre com um tapa no rosto. Na hora da 
comunhão um deles recebeu Jesus Eucarístico e foi até o altar e queimou na 
vela, gritando palavrões. Na rua nós éramos xingados. 

Canto: Quando os pés o chão tocarem. Hino da CF 2002 (p. 38).

L 2: Irmã Cecilia, conta-nos como os missionários e o povo, enfrenta-
vam a perseguição. 

L 3: “O que nos ajudava, era a comunhão e a união entre nós religiosas 
e os padres, com os leigos missionários, as lideranças indígenas, os profes-
sores indígenas, a sociedade que acreditava em sua causa. Foram muitas 
pessoas, que somaram forças. Fizemos um verdadeiro “ajuri”, como se diz na 
língua materna. Rezamos juntos, fizemos longos diálogos inter-religiosos e 
interculturais buscando o melhor para a vida dos povos”.

L 1: “Os indígenas avaliam que vivem melhor com a demarcação de suas 
terras. Mas ainda hoje, a propaganda contrária dos ruralistas e da grande 
mídia é para dizer que a demarcação é negativa. Fazem isso para prejudicar 
o processo de demarcação e homologação de terras indígenas garantidos, 
pela Constituição no Brasil”.

L 2: O que causa a expulsão dos povos indígenas e pequenos agricultores 
de suas terras é o interesse pelo controle de recursos estratégicos: a água, a 
terra, minérios e as florestas. O agronegócio, a mineração e as hidrelétricas 
representam um risco para os mais pobres e a biodiversidade.

5. A Palavra de Deus ilumina nossa vida
Animador: A missão nas periferias é o convite que Jesus faz aos seus 

discípulos. Hoje ele nos envia como Igreja em saída.

Canto: Fazei ressoar a Palavra de Deus em todo lugar! (bis)
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1. Na cultura, na história, vamos expressar,
levando a Palavra de Deus em todo lugar, vamos lá!

Lucas 10, 1-16 (Ler duas vezes. Ver Leitura Orante na p. 7).

Animador:
1. O que diz o texto? (Fazer perguntas ao texto para compreendê-lo melhor)
2. O que Deus quer dizer para nós por meio deste texto? (Destacar os 

versículos mais fortes)
3. O que o texto nos faz dizer a Deus? (Fazer preces espontâneas)
4. Contemplação. Este texto nos faz enxergar a vida na perspectiva da fé. 

Que novo olhar o texto nos desperta? 
(Agora não são necessárias palavras. Silenciamos diante do texto e nos 

deixamos iluminar por ele). 

6. Testemunho
 Assistir ao DVD da Campanha Missionária, 7º Dia.
Animador: O que podemos destacar dos testemunhos das irmãs Tere-

zinha e Cecilia? (Tempo para partilha). 

Todos: Nós não nascemos missionários, nos tornamos pelo Batismo.

7. Compromisso
Animador: Diante do testemunho de irmã Cecilia, da Palavra de Deus 

e do que vimos no DVD, o que poderíamos assumir como gesto concreto? 
(Tempo para partilhar).

8. Celebrando a vida
Animador: A prioridade da missão deve ser os pobres e as periferias. 

Rezemos juntos a Oração do Mês Missionário (p. 6).

Animador: Em comunhão, com os missionários e missionárias, que 
atuam nas periferias, sobretudo juntos aos povos indígenas, rezemos juntos: 
Pai Nosso... Ave Maria... Glória ao Pai... 

Animador: Deus nos abençoe, nos guarde e nos ilumine para sermos 
cada vez mais uma Igreja em saída, defensora da vida, próxima das pessoas. 
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
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CANTOS
ENVIA, ENVIA SENHOR
1. Como membro desta Igreja peregrina,
recebi de Jesus Cristo uma missão:
De levar a Boa Nova a toda gente, a verdade, a paz e o perdão.

Envia, envia, Senhor, operários para a messe.
Escuta, escuta esta prece: multidões te esperam, Senhor.

2. Por caminhos tão difíceis, muita gente,
vai andando sem ter rumo e direção.
Não conhecem a verdade do Evangelho que liberta e dá força ao coração.

IGREJA É POVO
Igreja é povo que se organiza, gente oprimida buscando
a libertação em Jesus Cristo a ressurreição.

1. O operário lutando pelo direito
de reaver a direção do sindicato;
o pescador vendo a morte de seus rios,
já se levanta contra esse desacato.

2. O seringueiro com sua faca de seringa
se libertando das garras do patrão;
a lavadeira, mulher forte e destemida,
lava a sujeira da injustiça e opressão.

3. Posseiro unido que fica na sua terra
e desafia a força do invasor,
índio poeta que pega a sua viola
e canta a vida, a saudade e a dor.

Preparando o próximo encontro
Animador: Lembrar a todos de perseverar até o fim da Novena Missio-

nária. Escolher uma pessoa que coordena e três leitores. Combinar o dia, local e 
horário. Motivar a Coleta Missionária para os dias 21 e 22 de outubro.

Canto: Envia, envia Senhor. 
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O POVO DE DEUS 
1. O povo de Deus no deserto andava,
mas à sua frente Alguém caminhava.
O povo de Deus era rico de nada,
só tinha esperança e o pó da estrada.

Também sou Teu povo, Senhor, estou nesta estrada.
Somente a Tua graça me basta e mais nada. (bis)

2. O povo de Deus também vacilava,
às vezes custava a crer no amor.
O povo de Deus chorando rezava,
pedia perdão e recomeçava.
Também sou Teu povo, Senhor, estou nesta estrada.
Perdoa se às vezes não creio em mais nada. (bis)

3. O povo de Deus também teve fome
e Tu lhe mandaste o Pão lá do céu.
O povo de Deus cantando deu graças,
provou Teu amor, Teu amor que não passa.
Também sou Teu povo, Senhor, estou nesta estrada.
Tu és alimento da longa jornada. (bis)

QUANDO OS PÉS O CHÃO TOCAREM (CF 2002)
1. Quando os pés o chão tocarem, para a dança começar; 
Quando as mãos se entrelaçarem vida nova há de brotar. 
 
2. Toma, ó Pai, o amor perfeito, pelo rio, a mata, a flor... 
Que o índio traz no peito: é louvor ao Criador! 
 
Uma só será a mesa, Terra-mãe será o altar. 
O sustento, a natureza, em milagres, vai nos dar!
/: Ô ô ô ô .. Ô ô ô ô .. Ô ô ô ô .. Ô ô ô ô ..(bis)
 
3. Eis aqui, Senhor, as dores deste Cristo-Povo-Irmão. 
Sejam hinos seus clamores na defesa de seu chão. 
 
4. Nova Terra nós sonhamos onde todos têm lugar. 
Os direitos nós buscamos: vida, pão, respeito, lar... 
 
5. Povos todos, terra inteira te pertencem, ó Senhor! 
Que os males e as fronteiras deem lugar ao Pleno Amor
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8º Dia
Amazônia em Missão

1. Ambiente
Cartaz da Campanha Missionária, Bíblia, vela, fotos do Bom Pastor, de 

missionários e missionárias em missão na Amazônia, rios, florestas, periferias, 
sinais de vida e sinais de morte. 

2. Acolhida
Acolher de forma carinhosa, quem veio participar da Novena. Fazer com 

que as pessoas se sintam bem à vontade. Pode-se entoar este ou outro refrão: 
Do ventre da terra, o grito que vem da Amazônia. (bis) 

3. Oração inicial
Animador: Na alegria do reencontro, desejo que todos se sintam bem 

entre nós. Caminhamos para o final da Novena Missionária. Hoje, é o nosso 
8º dia e o tema da nossa oração é: Amazônia em Missão. 

Iniciemos invocando a Trindade Santa cantando: Em nome do Pai, do 
Filho e do Espírito Santo. Amém. 

Canto: Igreja é povo (p. 37).

4. Olhando para a vida
Animador: Cultivar a sensibilidade de olhar para a vida é ser capaz de 

perceber nela, os sinais de Deus. Essa é uma graça concedida aos que se 
educaram a parar, contemplar e escutar. Orly Côco é um missionário leigo 
que soube olhar além de sua cidade, Vitória no Espírito Santo. Há 36 anos 
encontra-se em missão na prelazia de Lábrea, no Sul do Amazonas. 

L 1: A história de Orly Côco, certamente ajudará a inspirar outras pes-
soas, a serem missionários no chão da Amazônia. 
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L 2: “Faço parte do Projeto Igrejas-irmãs entre a arquidiocese de 
Vitória (ES) e a prelazia de Lábrea. Atualmente sou coordenador de Pas-
toral da prelazia. O meu tempo é todo para o povo, no ritmo do Rio 
Purus e seus afluentes. Aqui nesta terra eu me sinto em casa. A simplici-
dade e acolhida do povo são impares. Posso chegar em qualquer hora, 
na comunidade e nas casas, e já convidam para sentar-se à mesa, ou no 
chão, para partilhar a refeição”.

L 3: Que palavras aquecem o coração para estar junto a este povo?

L 1: “São sem dúvida as palavras de Jesus, do Evangelho de João 
10, 10: ‘Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância’. As 
palavras que me orientam na missão são: ‘Eu sou o caminho, a verdade 
e a vida’ (Jo 14, 6)”. 

Canto: Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida 
plenamente. (bis)

L 2: “A prelazia de Lábrea corresponde a cinco vezes o tamanho do 
Estado do Espírito Santo. Para visitar as comunidades, percorremos cerca de 
três mil quilômetros de rios. Para chegar à paróquia mais próxima, levamos 
22 horas de barco e para visitar a mais distante precisamos navegar de 8 a 9 
dias. Isso tem um custo financeiro muito alto”. 

L 3: “Por exemplo, para os animadores da paróquia de Canutama, virem 
a uma formação na sede da prelazia, eles gastam em torno de quatro mil 
reais (R$ 4.000,00) em combustível. Tomar um barco recreio que faz esse 
trajeto é sempre uma incerteza, com relação a hora e dia”. 

L 1: “Enfrentamos uma ausência total de políticas públicas para juven-
tude. Existe a exploração e o abuso sexual contra crianças e adolescentes. 
O descaso com a demarcação das terras indígenas, assentamento para a 
população ribeirinha, a pesca predatória, a exploração dos madeireiros, a 
agressão à biodiversidade, o garimpo ilegal. A vida como um todo vem sen-
do ameaçada em todos os sentidos nesta região”. 

L 2: Que recomendação você daria ao grupo da Novena Missionária?

L 3: “Jesus Cristo é o caminho e nós precisamos caminhar juntos como 
povo de Deus, nas ruas, nos rios, nas aldeias, nas periferias, nas florestas, 
para sentir com o povo suas dores e alimentar suas esperanças. Hoje entre-
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go-me por inteiro à prelazia de Lábrea, que me acolheu e com quem apren-
di. A missão nos ensina o essencial. É com os pequenos que se constroem 
grandes projetos que alimentam nossos sonhos”. 

Canto: Ó Pai somos nós o povo eleito que Cristo veio reunir. (bis)

L 1: Nós somos gratos pelo testemunho do leigo missionário Orly, jun-
to ao povo de Lábrea. Suas palavras certamente aqueceram nossos corações 
para a missão. A região da Amazônia necessita de cuidados e de missioná-
rios locais, com um rosto amazônico. Precisa também, da ajuda de todos. 
A Igreja em saída é uma Igreja sem medo, disposta a ir ao encontro das 
necessidades dos outros. 

Todos: “A Amazônia é um teste para a Igreja e para a humanidade”. 

L 2: É oportuno lembrar o excelente trabalho realizado pela Rede Eclesial 
Pan-amazônica (REPAM) em favor da Amazônia. Existem também, os projetos 
Igrejas-Irmãs das dioceses que enviam missionários e missionárias, para a re-
gião e a Comissão para a Amazônia da CNBB com diversas iniciativas. O papa 
Paulo VI disse que ‘Cristo aponta para a Amazônia’, no entanto, nenhum dos 
papas recentes colocou tanto, a Amazônia no coração, como o papa Francisco. 

5. A Palavra de Deus ilumina nossa vida
Animador: No capítulo 10 do Evangelho de João encontramos a ima-

gem que nos ajuda a perceber as qualidades do Bom Pastor. Jesus é o modelo 
de Pastor. Ele não busca seus próprios interesses, mas dá a sua vida por todos. 

Canto: Tua Palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor! 
Lâmpada para meus pés, Senhor, luz para o meu caminho (bis)

João 10, 1-10 (Ler duas vezes. Ver Leitura Orante na p. 7).

Animador:
1. O que diz o texto? (Fazer perguntas ao texto para compreendê-lo melhor)
2. O que Deus quer dizer para nós por meio deste texto? (Destacar os 

versículos mais fortes)
3. O que o texto nos faz dizer a Deus? (Fazer preces espontâneas)
4. Contemplação. Este texto nos faz enxergar a vida na perspectiva da fé. 

Que novo olhar o texto nos desperta? 
(Agora não são necessárias palavras. Silenciamos diante do texto e nos 

deixamos iluminar por ele). 
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6. Testemunho
 Assistir ao DVD da Campanha Missionária, 8º Dia.
Animador: O que os testemunhos de Aldadina Miranda e Orly Côco 

nos ensinam sobre a missão na Amazônia? (Tempo para partilha). 

7. Compromisso
Animador: A missão na Amazônia precisa de bons pastores que, a 

exemplo de Jesus, doam suas vidas para cuidar e não de mercenários e la-
drões que só roubam e destroem (Cf. Jeremias 23, 1-4). Diante do Evangelho 
do Bom Pastor e dos testemunhos que ouvimos qual é o compromisso que 
vamos assumir, como grupo da Novena Missionária? (Tempo para partilhar)

8. Celebrando a vida
Animador: Deus de bondade, fazei que os direitos dos povos nativos 

sejam respeitados e as florestas, as águas e a biodiversidade protegidas. For-
talecei e multiplicai os gestos de partilha entre as Igreja-Irmãs. Que nossas 
dioceses se mostrem mais solidárias para com a Amazônia. 

Rezemos juntos, a Oração do Mês Missionário (p. 6). 

Animador: Unidos aos missionários e missionárias no chão da Ama-
zônia e em todos os recantos do mundo, rezemos. Pai Nosso... Ave Maria... 
Glória ao Pai... 

Animador: Deus nos abençoe, nos guarde e nos ilumine para sermos 
cada vez mais uma Igreja em saída, defensora da vida, servidora e missioná-
ria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Preparando o próximo encontro
Animador: Lembrar a todos de perseverar até o fim da Novena Missio-

nária. Escolher uma pessoa que coordena e três leitores. Combinar o dia, local e 
horário. Motivar a Coleta Missionária para os dias 21 e 22 de outubro.

Confraternização: para o próximo encontro, último dia da Novena, tra-
zer um prato de comida, para ser partilhado com o grupo.

Canto: Quando os pés o chão tocarem (p. 38).
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9º Dia
Juventudes em saída

1. Ambiente
Cartaz da Campanha Missionária, Bíblia, vela, flores, fotos de jovens 

em missão. 

2. Acolhida
A família acolhedora recebe em sua casa, as pessoas com alegria e dá as 

boas vinda. Pode-se entoar o refrão:
Você que está chegando bem-vindo, seja bem-vindo. (bis) 

3. Oração inicial
Animador: Estamos concluindo a Nova Missionária. Agradecemos aos 

que perseveraram até o fim. Deus os recompense. O tema deste 9º dia é: 
Juventudes em saída. Usamos juventudes no plural, por entender que são vá-
rias expressões juvenis. Mas todos esses carismas, somente terão sentido, se 
acompanhados pelo espírito da missão. Por isso, ao terminar a Novena, não 
encerramos o compromisso com a missão. Animados por tantos testemu-
nhos de missionários e missionárias, queremos ser uma Igreja que caminha, 
“Juntos na missão permanente”. 

Iniciemos invocando a Trindade: em nome do Pai, do Filho e do Espírito 
Santo. Amém. 

Canto: Jovens ide pelo mundo (p. 47).

4. Olhando para a vida
Animador: Lucas Guerra Carvalho de Almeida é um jovem de 26 anos, 

advogado, filho de uma família atuante na Igreja. Lucas conta que o teste-
munho de seus pais contribuiu muito para a sua formação e iniciação no 
grupo da Infância e Adolescência Missionária (IAM), na comunidade São 
Judas Tadeu em Fortaleza no Ceará.
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L 1: Acompanhemos a história de Lucas, buscando perceber, se em 
nossa vida existe, algo em comum com ele. 

L 2: “Quando eu tinha seis anos, a minha mana Sara me levou ao grupo da 
Infância e Adolescência Missionária. Aprendi muito sobre a missão e a necessi-
dade de servir, sobretudo, os excluídos e enxergar o mundo além da minha casa”. 

Animador: Depois da infância qual o caminho que você percorreu?

L 3: “Na fase de minha juventude, senti a necessidade de continuar en-
volvido na missão, alargando mais ainda o meu coração e cultivando o so-
nho da missão além-fronteiras. Com outros jovens, religiosos/as, padres e 
leigos organizamos os grupos da Juventude Missionária (JM). Confesso que 
me ajudou muito a falar em público e me comprometer mais com a missão”. 

Todos: A alegria do Evangelho para uma Igreja em saída. 
        Juventudes em saída.

L 1: “Posso dizer que uma das características dos jovens é a inquietação 
diante da injustiça, do descaso com os oprimidos e excluídos. Nos pergunta-
mos: por que a cidadania não chega a todos? A Constituição vale para todos?” 

Animador: Você é advogado e coordena a Juventude Missionária do Es-
tado do Ceará. Como consegue conciliar a missão e o seu trabalho profissional? 

L 2: “Em 2013 me formei em advocacia e fui convidado a fazer parte da 
equipe dos Direitos Humano da arquidiocese de Fortaleza, criado pelo então 
cardeal dom Ivo Lorscheiter em 1987. Já no início me deparei com a dura 
realidade dos povos indígenas e das comunidades tradicionais. Posso dizer 
que não sou apenas advogado, sou missionário e militante na luta pelos 
direitos dos povos tradicionais”. 

Todos: A alegria do Evangelho para uma Igreja em saída. 
        Juventudes em saída.

L 3: Então o jovem Lucas não é apenas um profissional?

L 1: “É claro que não. Preciso ajudar os meus irmãos/as a conquistar seus 
sonhos. Estar ao lado dos que têm o direito de viver, negado é acima de tudo, 
um compromisso cristão. Além do mais, como batizado devo ser missionário, 
diariamente em saída, convidando outros, a se juntarem nesta mesma luta pela 
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vida e vida em abundância. Como jovem sinto o desafio de sermos cada vez 
mais uma Igreja samaritana que cuida das feridas dos caídos pelos caminhos”. 

Todos: A alegria do Evangelho para uma Igreja em saída.
        Juventudes em saída. 

L 2: “Aprendi com dom Helder Câmara que missão é partir e partir mui-
tas vezes, desnudar-se dos preconceitos e contribuir com a luta do outro, 
que no final das contas é uma luta de todos nós por um mundo equilibrado, 
de paz, amor e justiça”.

L 3: Vimos nas suas colocações que você une missão com a profissão. 
A Juventude Missionária ligada à Pontifícia Obra da Propagação da Fé, pro-
cura unir fé e vida?

L 1: “No meu dia a dia percebo que a juventude é mais solidária, próxima da 
dor do outro, e se alegra com as conquistas e os sinais de esperança. Destaco a 2ª 
Missão Sem Fronteira da Juventude Missionária realizada em Maranguape, sertão 
do Ceará, em janeiro de 2017. Esta missão trouxe não só alegria a nós jovens, mas 
também a todas as pessoas das comunidades. Sabemos que é pouco, mas já é um 
sinal de que os jovens são capazes e protagonistas de um tempo novo”.

Todos: Jovem missionário, sempre solidária, levando amor. 

Animador: Este estilo de vida do Lucas, nos questiona, se de fato es-
tamos unindo fé e vida. Como vivemos a nossa fé cristã, o nosso batismo? 

Todos: Dai-nos Senhor, um coração aberto, capaz de fazer da nossa vida 
uma missão permanente. Livra-nos da superficialidade, do ritualismo vazio, 
do individualismo e do acúmulo de coisas materiais. Ajuda-nos a sair de nós 
mesmos para chegar às periferias geográficas e existenciais. Amém.

5. A Palavra de Deus ilumina nossa vida
Animador: Após escutarmos o belo testemunho do jovem Lucas, ilu-

minamos a nossa vida com o Evangelho que nos apresenta o que é neces-
sário para entrar no Reino de Deus. 

Canto: Escuta Israel, Javé teu Deus vai falar (bis)
        Fala Senhor Javé, Israel quer te escutar (bis)

Marcos 10, 17-22 (Ler duas vezes. Ver Leitura Orante na p. 7).
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Animador:
1. O que diz o texto? (Fazer perguntas ao texto para compreendê-lo melhor)
2. O que Deus quer dizer para nós por meio deste texto? (Destacar os 

versículos mais fortes)
3. O que o texto nos faz dizer a Deus? (Fazer preces espontâneas)
4. Contemplação. Este texto nos faz enxergar a vida na perspectiva da fé. 

Que novo olhar o texto nos desperta? 
(Agora não são necessárias palavras. Silenciamos diante do texto e nos 

deixamos iluminar por ele). 

6. Testemunho
 Assistir ao DVD da Campanha Missionária, 9º Dia.
Animador: Do que vimos no DVD, o que a Juventude Missionária nos 

ensina sobre a missão? Em que o testemunho do jovem Lucas Guerra nos 
inspira? (Tempo para partilha). 

7. Compromisso
Animador: No Evangelho acompanhamos o diálogo de um homem 

com Jesus. O homem, foi embora porque tinha muitas riquezas, e não 
queria se desfazer delas. No testemunho do jovem Lucas, percebemos 
que ele não pensa só em si, mas vive o seu batismo, indo ao encontro 
das pessoas e de suas necessidades. Diante deste contraste, o jovem 
rico do Evangelho e o testemunho de Lucas, qual é o compromisso que 
pessoalmente vou assumir? E como grupo? (Tempo para partilhar).

8. Celebrando a vida
Animador: Agradecemos a Deus pela generosidade de todos os jovens 

missionários no Brasil e no mundo. Para que sejam sempre solidários e fiéis 
em sua missão, rezemos a Oração do Mês Missionário (p. 6).

Animador: De mãos dadas, comprometidos com a construção do Reino de 
Deus, rezemos como Jesus nos ensinou: Pai Nosso... Ave Maria... Glória ao Pai... 

Animador: Deus nos abençoe, nos guarde e nos ilumine para sermos 
cada vez mais uma Igreja em saída, defensora da vida, servidora e missioná-
ria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Canto: Jovem missionário, sempre solidário. 

Confraternização
Animador: Ao terminar a Novena, como gesto de fraternidade partilhe-

mos o que cada um trouxe estreitando os laços de unidade na missão.
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CANTOS

JOVEM MISSIONÁRIO, SEMPRE SOLIDÁRIO
Jovem missionário, sempre solidário, levando amor.
Jovem missionário, sempre solidário, eu sou! (bis)

1. Ajudar o irmão é nossa missão, Jesus nos ensinou.
“Amai-vos uns aos outros”, Ele nos mandou!

2. Fazer sempre o bem sem olhar a quem,
o samaritano fez; vamos fazer o mesmo, agora é nossa vez!

3. Missionário é assim, tem sempre que agir, não deixar pra depois.
Um mundo diferente irá construir! 

JOVENS IDE PELO MUNDO
Jovens, ide pelo mundo; jovens, vamos anunciar 
a boa nova de Jesus Cristo.
Juntos iremos proclamar! (bis)

1. Jovem missionário em qualquer lugar, sempre solidário aonde quer que vá.
Não irei sozinho, sigo com Jesus, pelo mundo afora e ele é quem conduz.

2. Jovem missionário, além-fronteiras, saindo de casa, rompendo barreiras.
De Leste a Oeste e de Norte a Sul, é a Juventude Missionária de Jesus.

3. Ser atencioso com seu irmão, sempre caridoso como um bom cristão.
Vou caminhando para semear amor e paz por onde eu passar.
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COMO MEMBRO DESTA IGREJA
1. Como membro desta Igreja peregrina, recebi de Jesus Cristo uma missão:
de levar a Boa Nova a toda gente, a verdade, a paz e o perdão.

Envia, envia, Senhor, operários para a messe.
Escuta, escuta esta prece: multidões te esperam, Senhor.

2. Por caminhos tão difíceis, muita gente vai andando sem ter rumo e direção.
Não conhecem a verdade do Evangelho, que liberta e dá força ao coração.

3. A missão nos acompanha dia a dia na escola, no trabalho e no lar.
Precisamos ser no mundo testemunhas, pra que Deus possa em nós se revelar.

O ESPÍRITO DO SENHOR
O espírito do Senhor repousa sobre mim
O espírito do Senhor me escolheu, me enviou.

1. Para dilatar o seu Reino entre as nações
Para anunciar a Boa Nova a seus pobres
Para proclamar a alegria e a paz
Exulto de alegria em Deus, meu Salvador.

2. Para dilatar o seu Reino entre as nações
Consolar os corações esmagados pela dor
Para proclamar sua graça e salvação
E acolher quem sofre e chora, sem apoio, sem consolo.

3. Para dilatar o seu Reino entre as nações
Para anunciar libertação e salvação
Para anunciar seu amor e seu perdão
Para celebrar sua glória entre os povos.

48
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DAI-NOS A BÊNÇÃO
Dai-nos a bênção, oh mãe querida 
Nossa Senhora Aparecida 
Dai-nos a bênção, oh mãe querida 
Nossa Senhora Aparecida 
 
1. Sobre esse manto o azul do céu 
Guardai-nos sempre no amor de Deus 
 
2. Eu me consagro ao vosso amor 
Oh mãe querida do Salvador

SENHOR SE TU ME CHAMAS
Senhor, se tu me chamas eu quero te ouvir,
se queres que eu te siga respondo: eis-me aqui!

1. Profetas te ouviram e seguiram tua voz.
Andaram mundo afora e pregaram sem temor.
Seus passos tu firmaste sustentando seu vigor.
Profeta tu me chamas: vê, Senhor, aqui estou!

2. Nos passos de teu Filho toda a Igreja também vai,
seguindo teu chamado de ser santa qual Jesus.
Apóstolos e mártires se deram sem medir.
Apóstolo me chamas: vê, Senhor, estou aqui!
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VIDA ABUNDANTE (Hino da IAM)
Vida abundante ao mundo ofereço.
Quero acender a chama do amor.
Sou missionário(a) e mesmo pequeno(a)
sirvo alegre ao Reino de Deus.

1. Mãe de Jesus e das crianças que mais precisam do nosso amor
acolhe a todos sob o teu manto, guia-nos sempre para o Senhor.

2. Seguindo os passos dos padroeiros vamos a vida inteira doar
como Francisco e Teresinha, nossa missão é Cristo anunciar.

3. Com alegria, construiremos, Senhor Jesus, teu Reino de amor!
A Boa Nova anunciaremos com nossa vida, em teu nome, Senhor!

O PROFETA 
1. Antes que eu te formasse no ventre de tua mãe, 
Antes que tu nascesses, te conhecia e te consagrei. 
Para ser meu profeta entre as nações eu te escolhi, 
Irás onde enviar-te e o que te mando proclamarás!

Tenho que gritar, tenho que arriscar, 
Ai de mim se não o faço! 
Como escapar de ti, como calar, 
Se tua voz arde em meu peito? 
Tenho que andar, tenho que lutar, 
Ai de mim se não o faço! 
Como escapar de ti, como calar, 
Se tua voz arde em meu peito?

2. Não temas arriscar-te, porque contigo eu estarei, 
Não temas anunciar-me, por tua boca eu falarei. 
Hoje te dou meu povo, para arrancar e demolir, 
Para edificar, construirás e plantarás!

3. Deixa os teus irmãos, deixa teu pai e tua mãe, 
Deixa enfim teu lar, porque a terra gritando está. 
Nada tragas contigo, porque a teu lado estarei; 
É hora de lutar, porque meu povo sofrendo está.
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AMAR COMO JESUS AMOU
1. Um dia uma criança me parou 
Olhou-me nos meus olhos a sorrir 
Caneta e papel na sua mão 
Tarefa escolar para cumprir 
E perguntou no meio de um sorriso 
O que é preciso para ser feliz? 
 
Amar como Jesus amou 
Sonhar como Jesus sonhou 
Pensar como Jesus pensou 
Viver como Jesus viveu 
Sentir o que Jesus sentia 
Sorrir como Jesus sorria 
E ao chegar ao fim do dia 
Eu sei que dormiria muito mais feliz 
 
2. Ouvindo o que eu falei ela me olhou 
E disse que era lindo o que eu falei 
Pediu que eu repetisse, por favor 
Mas não Dissesse tudo de uma vez 
E perguntou de novo num sorriso 
O que é preciso para ser feliz? 
 
3. Depois que eu terminei de repetir 
Seus olhos não saíram do papel 
Toquei no seu rostinho a sorrir 
Pedi que ao transmitir fosse fiel 
E ela deu-me um beijo demorado 
E ao meu lado foi dizendo assim
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VIRÁ O DIA EM QUE TODOS
Virá um dia em que todos, ao levantar a vista,
Veremos nesta terra, reinar a liberdade.

1. Minha alma engrandece o Deus libertador,
se alegra meu espírito em Deus meu Salvador
Pois ele se lembrou do seu povo oprimido
E fez de sua serva a Mãe dos esquecidos.

2. Imenso é o seu amor, sem fim sua bondade
pra todos que na terra seguem sua humildade.
Bem forte é nosso Deus, levanta o seu braço,
espalha os soberbos, destrói todo o pecado.

3. Derruba os poderosos dos seus tronos erguidos,
com sangue e suor de seu povo oprimido.
E farta os famintos, levanta os humilhados,
arrasa os opressores, os ricos e os malvados.

4. Louvemos ao nosso Pai, Deus da libertação,
que acaba com a injustiça, miséria e opressão.
Louvemos aos irmãos que lutam com valia,
fermentando a história, virá o grande dia.

MARIA, MÃE DOS CAMINHANTES
Maria, Mãe dos caminhantes, ensina-nos a caminhar.
Nós somos todos viandantes, mas é difícil sempre andar!

1. Fizeste longa caminhada para servir a Isabel,
sabendo-te de Deus morada, após teu sim a Gabriel.

2. Depois de dura caminhada para a cidade de Belém.
Não encontraste lá pousada; mandaram-te passar além.

3. Com fé fizeste a caminhada, levando ao templo teu Jesus.
Mas lá ouviste da espada, da longa estrada para a cruz. 
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HINO CF 2017
1. Louvado seja, ó Senhor, pela mãe terra, 
que nos acolhe, nos alegra e dá o pão (cf. LS, n.1) 
Queremos ser os teus parceiros na tarefa 
de “cultivar e bem guardar a criação.”

Da Amazônia até os Pampas, 
do Cerrado aos Manguezais, chegue a ti o nosso canto 
pela vida e pela paz (bis)

2. Vendo a riqueza dos biomas que criaste, 
feliz disseste: tudo é belo, tudo é bom! 
E pra cuidar a tua obra nos chamaste 
a preservar e cultivar tão grande dom (cf. Gn 1-2).

3. Por toda a costa do país espalhas vida; 
São muitos rostos – da Caatinga ao Pantanal: 
Negros e índios, camponeses: gente linda, 
lutando juntos por um mundo mais igual.

EIS-ME AQUI SENHOR
Eis-me aqui, Senhor! Eis-me aqui, Senhor! 
/:Pra fazer Tua Vontade, pra viver do Teu Amor (bis) 
Eis-me aqui, Senhor!

1. O Senhor é o Pastor que me conduz 
Por caminhos nunca vistos me enviou 
Sou chamado a ser fermento sal e luz 
E por isso respondi: aqui estou!

2. Ele pôs em minha boca uma canção 
Me ungiu como profeta e trovador 
Da história e da vida do meu povo 
E por isso respondi: aqui estou!

3. Ponho a minha confiança no Senhor 
Da esperança sou chamado a ser sinal 
Seu ouvido se inclinou ao meu clamor 
E por isso respondi: aqui estou!
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ALMA MISSIONÁRIA
1. Senhor, toma minha vida nova
Antes que a espera desgaste anos em mim
Estou disposto ao que queiras
Não importa o que seja me chamas a servir...

Leva-me aonde as crianças necessitem tuas palavras
Necessitem... sentido de viver!
Onde falte a esperança, onde tudo seja triste
Simplesmente.... por não saber de ti!

2. Te dou, meu coração sincero
para gritar sem medo: formoso é teu amor!
Senhor, tenho ardor missionário
conduza-me à terra que tenha sede de ti...

3. E assim, em marcha irei cantando,
por povos pregando tua grandeza senhor!
Terei... meus braços sem cansaço
tua história em meus lábios e a força da oração...

EU VIM PARA QUE TODOS TENHAM VIDA
Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente (bis)

1. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor, 
reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão. 
Onde está o teu irmão, eu estou presente nele.

2. Eu passei fazendo o bem, eu curei todos os males. 
Hoje és minha presença junto a todo sofredor. 
Onde sofre o teu irmão, eu estou sofrendo nele.

3. Entreguei a minha vida pela salvação de todos. 
Reconstrói, protege a vida de indefesos e inocentes. 
Onde morre o teu irmão, eu estou morrendo nele.
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SANTA MÃE MARIA
1. Santa mãe Maria nessa travessia  
Cubra-nos teu manto cor anil.  
Guarda nossa vida, Mãe Aparecida,  
Santa Padroeira do Brasil. 
 
A-ve, Maria! A-ve, Maria! 
 
2. Com amor divino guarda os peregrinos  
nesta caminhada para o além. 
Dá-lhes companhia, pois também um dia foste  
peregrina de Belém. 
 
3. Mulher peregrina, força feminina, 
a mais importante que existiu. 
Com justiça queres que nossas mulheres
sejam construtoras do Brasil. 
 
4. Com seus passos lentos enfrentando os  
ventos, quando sopram noutra direção.  
Toda a Mãe Igreja pede que tu sejas  
companheiras de libertação. 

ME CHAMASTE PARA CAMINHAR
1. Me chamaste para caminhar na vida contigo;
decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás.
Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma.
É difícil agora viver sem lembrar-me de ti!

Te amarei, Senhor! Te amarei, Senhor!
Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti! (bis)

2. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem respostas;
eu pensei na fuga esconder-me, ir longe de ti.
Mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido.
É difícil agora viver sem saudade de ti!

3. Ó Jesus, não me deixes jamais caminhar solitário,
pois conheces a minha fraqueza e o meu coração.
Vem, ensina-me a viver a vida na tua presença,
no amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união!
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Brasil Missionário
(Hino do 40 Congresso Missionário Nacional)
1. Ó meu Brasil missionário,
Ó meu Recife (minha Igreja) em missão,
Teu povo, neste cenário,
Vem fazer sua oração:
“A messe é grande, Senhor,
E poucos trabalhadores.
Não há missão sem amor,
Sem cruzes e suas dores”.

A alegria do evangelho para uma igreja em saída...
“vão pelo mundo afora” - é cristo quem nos convida! (bis)

2. É o coração da Igreja,
É pentecostes a missão.
É tudo que se deseja,
Neste Congresso em ação:
Nossa missão é sair,
Lançar as redes ao mar
E os peixes condividir,
Ser comunhão e amar.

3. Ó Bom Jesus Missionário,
Fonte da nossa missão,
Somos os teus operários
Da obra da salvação.
É linda a nossa missão,
Vivida com alegria:
Sair em busca do irmão,
Como a missão de Maria.

Tudo com missão, nada sem missão!...
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1. No mês de outubro, em especial no Dia Mundial das Missões, as comunidades e paróquias recebem as ofertas 
dos cristãos por meio da Coleta para as missões.

2. Toda a arrecadação dessas ofertas é enviada às respectivas dioceses.

3. Até o �nal do ano ou no máximo até o mês de fevereiro, as dioceses repassam o valor total das ofertas para a 
direção nacional das Pontifícias Obras Missionárias (POM) em Brasília (DF).

4. No mês de março, a direção nacional das POM comunica à Congregação para a Propagação da Fé, em Roma, o valor 
arrecadado. Desse montante, reserva uma pequena parte para a animação missionária e para a administração nacional. 

5. A direção nacional das POM repassa o valor arrecadado para o Fundo Mundial de Caridade em Roma e, na 
Assembleia Geral realizada no mês de maio, avalia, aprova e destina os recursos para projetos nos cinco conti-
nentes, os quais são relacionados às seguinte ações:
- Trabalhos de promoção humana, catequese e evangelização;
- Formação dos futuros sacerdotes e religiosos(as);
- Manutenção de missionários e igrejas em terras de missão;
- Meios de comunicação social e de transportes;
- Apoio e ajuda a centros de educação e saúde, casas de portadores de de�ciências físicas;
- Construções de capelas, igrejas, seminários e hospitais;
- Casas para idosos, orfanatos, creches, centros de reeducação social e dependentes químicos; 
- Subsídios de urgências em situações de desastres e calamidades públicas.
São centenas de projetos que bene�ciam milhares de pessoas ligadas a instituições mantidas nos países mais 
pobres do mundo.

6. Por �m, os destinatários prestam contas do uso do dinheiro recebido com documentos e testemunhos de gratidão.

A sua oferta ajuda os missionários e missionárias a servirem nas missões em todo o mundo.



Coleta Missionária
21 e 22 de Outubro

A Coleta do Dia Mundial das Missões, feita em 
todas as comunidades e instituições católicas, 
deve ser integralmente enviada ao Fundo Uni-
versal de Solidariedade por meio das Pontifí-
cias Obras Missionárias.
A ninguém é lícito dar a estas ofertas outra 
destinação (Cf. CIC, Cân. 1.267, $ 3).


