
Campanha Missionária 2016

26º Domingo do Tempo Comum - 01/10/2017

Motivação inicial
“A alegria do Evangelho para uma Igreja em saída” é o tema da 
Campanha Missionária que hoje iniciamos. A Igreja em saída é a 
comunidade que faz a experiência de Jesus e sai de si para anun-
ciar a alegria do Evangelho até os confins do mundo. A missão 
sempre foi e será a principal preocupação da Igreja. Esta é a sua 
vocação. Neste Mês das Missões rezemos pelos missionários e 
missionárias, e renovemos o compromisso de trabalhar por uma 
Igreja cada vez mais próxima das pessoas. 
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Oração dos fiéis
Deus Pai enviou seu Filho Jesus para a salvação de todos. Hoje, nós também so-
mos enviados até os confins da terra. Como discípulos missionários apresentemos 
nossas preces dizendo. 
Envia-nos Senhor, a anunciar a alegria do Evangelho

1. Acompanhai, a vossa Igreja missionária. Fortalecei com a vossa graça o Papa Fran-
cisco, os bispos, padres, diáconos, religiosos e religiosas para que vivam com fideli-
dade a missão que receberam, rezemos. 

2. Abençoai com sabedoria a nossa Pátria, os governantes e todas as lideranças a serviço 
da sociedade, para que administrem o bem comum com honestidade e justiça, rezemos.

3. Neste Mês das Missões, tornai-nos generosos e solidários com os missionários e 
missionárias que testemunham a alegria do Evangelho em todo o mundo, rezemos.

4. Suscitai generosas vocações missionárias dedicadas ao cuidado dos que sofrem, 
dos doentes, presos, excluídos e abandonados, rezemos.

5. Por intercessão de Santa Terezinha do Menino Jesus e São Francisco Xavier, Padroei-
ros das Missões, fazei crescer em nós o compromisso com a missão universal, rezemos.
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Campanha Missionária 2016

27º Domingo do Tempo Comum - 08/10/2017

Motivação inicial
Neste segundo domingo do Mês das Missões, o Evangelho faz um 
convite para cuidar da vinha de Deus produzindo frutos. Jesus 
mostra que esta vinha se estende a todos os povos e a toda a cria-
ção. Então podemos nos perguntar o que estamos fazendo com 
a vinha do Senhor, com a família humana, com nossa mãe Terra? 
Alimentandos pela mesa da Palavra e da Eucarística, rezemos para 
que os frutos da alegria do Evangelho cheguem a todas as nações.
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Oração dos fiéis
Deus rico em amor e misericórdia nos convida a sermos missionários de sua vinha, 
na família, na comunidade em todos os lugares. Na intenção de sermos fiéis a essa 
missão, apresentemos nossas preces dizendo.  
Fortalecei, Senhor, a nossa missão.

1. Sustentai, Senhor, a vossa Igreja em sua missão de anunciar a alegria do Evange-
lho a toda humanidade, rezemos. 

2. Protegei o Papa Francisco, os bispos, padres, diáconos, religiosos e religiosas para que 
continuem sendo uma vinha fecunda, testemunhas de Jesus Cristo no mundo, rezemos. 

3. Sensibilizai os governantes em sua missão de administrar o bem comum para que, con-
duzidos pela ética, a justiça e o direito, estejam atentos às necessidades de todos, rezemos. 

4. Olhai o povo brasileiro, que há 300 anos vive sob o manto de Nossa Senhora Apare-
cida, para que continue lutando por um país mais justo, fraterno e solidário, rezemos. 

5. Recompensai a generosidade e a doação de tantos missionários e missionárias 
que se encontram além-fronteiras testemunhando a alegria do Evangelho, rezemos. 
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Campanha Missionária 2016

28º Domingo do Tempo Comum - 15/10/2017

Motivação inicial
Neste terceiro domingo do Mês das Missões a liturgia nos alerta 
para a inclusão de todos no banquete do Reino. Somos motiva-
dos a sair pelas ruas e encruzilhadas e convidar todos os que fo-
rem encontrados. Este é o espírito da Igreja em saída que vive e 
anuncia a alegria do Evangelho sem fronteiras. A Eucaristia que 
celebramos abraça a todos e antecipa a festa do Reino. 
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Oração dos fiéis
Uma Igreja missionária é aquela que partilha a alegria do Evangelho além de suas fron-
teiras. O Senhor inclui todos no banquete do Reino. Em atitude de gratidão e confiança, 
apresentemos nossas preces e súplicas, dizendo. 
Fazei-nos Senhor, missionários do teu Reino

1. Conservai Senhor, a vossa Igreja servidora e missionária, o Papa Francisco, os bispos, 
padres, diáconos, religiosos e religiosas, para que na alegria do Evangelho não tenham 
medo de ir ao encontro dos mais necessitados, rezemos.

2. Iluminai os professores em sua missão de educar para que apoiados em sua profissão 
contribuam para o fortalecimento da cidadania e da inclusão social, rezemos.

3. Fazei que a celebração dos 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Apa-
recida, a Padroeira do Brasil, nos ajude a progredir no discipulado missionário de Jesus 
Cristo, rezemos.

4. Abençoai as crianças do Brasil e do mundo, para que, protegidas de todo mal, sejam res-
peitadas em seus direitos e nunca lhes faltem proteção e cuidados, rezemos.

5. Preparai nosso coração para o Dia Mundial das Missões, a ser celebrado no próximo do-
mingo e como Igreja em saída, tornai-nos generosos e solidários com as missões em todo 
o mundo, rezemos.
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Campanha Missionária 2016

29º Domingo do Tempo Comum - 22/10/2017

Motivação inicial
Neste Dia Mundial das Missões, a Sagrada Escritura nos sugere 
“dar a Deus o que é de Deus”. Cada um de nós poderá refletir so-
bre o que ainda não deu a Deus. O tema da Campanha Missionária 
deste ano, “A alegria do Evangelho para uma Igreja em saída”, nos 
motiva a sair do nosso conforto para encontrar e servir as pesso-
as. A coleta feita neste final de semana é uma forma de colaborar 
com as missões mundo afora, e vencer a tentação da “idolatria do 
dinheiro”. Que a nossa oferta seja sincera e generosa. 
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Oração dos fiéis
A missão é de Deus na qual somos convidados a cooperar. Motivados pela alegria do Evan-
gelho para uma Igreja em saída, apresentemos ao Senhor as nossas preces, dizendo.
Senhor, ajudai-nos viver e anunciar a alegria do Evangelho

1. Pai de bondade, conservai o Papa Francisco sempre fiel na missão de liderar a 
Igreja em sua nova etapa evangelizadora, marcada pela alegria, rezemos. 

2. Acompanhai com vosso Espírito os missionários e missionárias que doam suas vi-
das, longe da família e da pátria, para que não lhes faltem a alegria do Evangelho, a 
fidelidade e a ousadia no serviço profético da missão, rezemos.

3. Senhor da Messe, despertai em nossas famílias e comunidades vocações missioná-
rias, dispostas a testemunhar a alegria do Evangelho em todos os continentes, rezemos.

4. Encorajai a vossa Igreja no anúncio e no testemunho do Evangelho até os confins 
do mundo, rezemos. 

5. Recompensai, Senhor, as nossas comunidades pela generosidade demostrada na 
Coleta Missionária em favor das missões em todo o mundo, rezemos.
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Campanha Missionária 2016

30º Domingo do Tempo Comum - 29/10/2017

Motivação inicial
Neste último domingo do Mês das Missões a Igreja dedica espe-
cial atenção à Amazônia, região tão necessitada de cuidados e de 
missionários. Hoje celebramos também, o Dia Nacional da Juven-
tude (DNJ). No Evangelho, Jesus de Nazaré nos ensina o essencial 
dos mandamentos: “amarás a Deus sobre todas as coisas e ao pró-
ximo com a ti mesmo”. O amor a Deus nos leva ao próximo para 
viver e testemunhar a alegria do Evangelho. Nesta celebração re-
zemos pelos jovens e pela Igreja na Amazônia. 
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Oração dos fiéis
A Igreja em saída é uma Igreja despojada com portas abertas e sem medo de ser missio-
nária. Motivados por esse espírito, apresentemos ao Senhor nossas preces, dizendo:
Senhor, ajudai-nos a amar o próximo 

1. Deus de bondade, despertai em nossas comunidades o espírito missionário para anun-
ciar a alegria do Evangelho até os confins do mundo, rezemos.

2. Multiplicai os gestos de partilha entre as Igrejas-Irmãs para que nossas dioceses se mos-
trem mais solidárias enviando missionários e missionárias para a Amazônia, rezemos.

3. Neste Dia Nacional da Juventude, fortalecei e sustentai os jovens em seus sonhos de 
transformar o mundo com a alegria do Evangelho, rezemos.

4. Protegei os perseguidos e ameaçados por causa do Evangelho para que continuem 
firmes na defesa dos povos indígena, ribeirinhos, quilombolas e de toda a Casa Comum, 
rezemos.

5. Suscitai em nossas comunidades, especialmente entre os jovens, generosas vocações 
missionárias dispostas a amar sem fronteiras, rezemos.
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