
 

 

1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diocese de Santo André 
 

Mães/Pais e Madrinhas/Padrinhos  

Orantes para os Sacerdotes 

Mês Missionário – Mês do Rosário 

Outubro 2014 



 

 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Queridas Mães e Madrinhas, Caros Pais e Padrinhos Orantes para os Sacerdotes! 

Levar o Evangelho ao coração das pessoas 
O mês de outubro oferece nova oportunidade para conscientizar-nos da grave responsabilidade da 

missão. 

“O compromisso de anunciar o Evangelho é dever de toda a Igreja, “missionária por natureza” (Ad 

Gentes, 2). 

Embora haja homens e mulheres que se declarem ateus e não queiram ouvir falar de Deus ou de 

religião, não cessemos de dar razão de nossa fé (cf. 1 Pd, 3, 15), nem deixemos de falar e, sobretudo, de 

apresentar Jesus, fazendo resplandecer o Rosto de Cristo em todos os ambientes que frequentamos, 

assumindo cada vez mais em primeira pessoa o anúncio da Palavra da Salvação. Não nos podemos omitir 

do mandato do Senhor de “ir e fazer discípulos” entre todas as gentes (cf. Mt 28, 19) e de sermos generosos com 

os missionários e missionárias. A nós cabe não calar nem desistir de levar as pessoas ao verdadeiro encontro 

com Jesus Cristo, pois Ele é o único Caminho, a única Verdade, a única Vida. Somente em Cristo 

encontramos o sentido de nossa vida. 

 Para que isso se torne realidade, é necessário, insiste o Papa Emérito Bento XVI, uma profunda 

conversão pessoal, comunitária e pastoral. O Evangelho deve chegar ao coração de todas as pessoas, onde 

quer que elas se encontrem. “Não há nada de mais belo do que ser alcançado, surpreendido pelo Evangelho, por Cristo. 

Não há nada de mais belo do que conhecê-lo e comunicar aos outros a amizade com Ele” (Bento XVI, Homilia, 24.4.2005). Portanto, 

aquilo de que o mundo tem necessidade é do amor de Deus, é de encontrar Cristo e acreditar Nele” 

(Sacramentum Caritatis, 84). Como, porém, anunciá-Lo sem O conhecer? Como seria maravilhoso se todos nós, 

batizados e batizadas, nos tornássemos de verdade protagonistas do compromisso da Igreja de anunciar o 

Evangelho. “O impulso missionário, como nos recordava o Papa Emérito Bento XVI, em sua Mensagem para 

o Dia Mundial das Missões de 2010, sempre foi sinal de vitalidade para nossas Igrejas, e a sua cooperação é testemunho 

singular de unidade, fraternidade e solidariedade, que torna críveis os anunciadores do Amor que salva!” 

 Por outro lado, se não conseguirmos fazer voltar à comunidade eclesial todos os batizados e, 

especialmente, os que deixaram de frequentá-la, não percamos o ânimo, pois a palavra de Jesus também não 

foi acolhida em Nazaré, Corazim ou Betsaida (cf. Mc 6, 6; Lc 10, 13). Evangelizar significa, antes de mais nada, 

promulgar a Boa-Nova com testemunhos de vida e palavras e fazer o anúncio para dar a possibilidade a 

quem tem boa vontade de poder acolhê-la em suas formas mais autênticas. 

 Assim sendo, a evangelização acontece de várias maneiras, conforme exemplos contidos no Novo 

Testamento. É possível evangelizar pela proclamação da Palavra de Deus, decisiva para a fé do cristão; por 

convocação, chamando e convidando todos para as bodas (cf. Mt 22, 9); por atração, como fazia a primeira 

comunidade de Jerusalém (cf. At 5, 16). De fato, “a Igreja cresce, não por proselitismo, mas “por atração”: como 

Cristo ‘atrai tudo para si’ com a força do seu amor” (Dap, 159); por irradiação: sendo perfeitos como o Pai do 

céu é perfeito (cf. Mt 5, 48); por contágio, isto é, como uma vela se acende de outra vela, como um sorriso gera 

outro sorriso. Esse modo de evangelizar pode ser de pessoa a pessoa, de grupo a grupo, de corpo a corpo, 

etc.; e, ainda, fermentando toda a massa (cf. Mt 13, 33). 

 Todas estas formas de evangelizar se integram umas às outras. Como Igreja fundada por Jesus 

Cristo, temos a missão de anunciar o Evangelho, de guardá-lo nos corações e fazê-lo crescer (cf. Carlo M. Martini - 

Cardeal Arcebispo emérito de Milão, “Levanta-te, vai à Nínive, a grande cidade”, Loyola, SP 1992, págs. 7-9).  

 Portanto, é hora de renovar o rosto de nossas Comunidades, fazendo transparecer a “sarça ardente” 

de nossa fé e de nossa esperança.  

 O primeiro anúncio é o segredo de uma fé viva, o espaço do Espírito Santo “dado sem medida” (Jo 3, 

34), o impulso da vida da Igreja, o motor da transformação social, a fonte do serviço cristão, o pão para o 

caminho da missão a todas as gentes. Mas, para que nossa atividade missionária produza frutos, é necessário 

impregná-la de muita oração, abnegação e espírito de solidariedade para com os irmãos e irmãs.  

Maria Santíssima, Mãe de Jesus e nossa, ajude-nos a viver em estado permanente de missão local e 

continental. 

Dom Nelson Westrupp, scj - Bispo Diocesano de Santo André 
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São João Maria Vianney: Rogai por nossos Padres! 
 

----------------------------------------------------------- 
 
1. SAUDAÇÃO INICIAL: 
 
Animadora (A): Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

 Todos (T): Amém! 

 
A – Abri, Senhor os nossos lábios e o nosso coração para bendizer o Vosso santo nome. 
Purificai-nos de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o nosso 
entendimento e inflamai nossa vontade para que possamos rezar digna, atenta e devotamente 
esta Hora Santa na intenção dos Sacerdotes e mereçamos ser atendidos na presença da Vossa 
divina Majestade. Por Cristo, nosso Senhor. 
T - Amém. 
 
A – A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo 
estejam conosco. 
 
T - Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 
 
2. MOTIVAÇÃO 
 
A – Graça e Paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo! 

Tema do Dia Mundial das Missões 2014: MISSÃO PARA LIBERTAR - Lema: “Enviou-me para 

anunciar a libertação” (Lc 4,18).  

 O Tema missionário deste ano surge como um grande desafio para a Missão”. É o que 

afirma padre Camilo Pauletti, diretor das Pontifícias Obras Missionárias (POM). “Em uma sinagoga 

de Nazaré, Jesus inaugura seu ministério recordando a profecia de Isaías: ‘O Espírito do Senhor 

está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa-nova aos pobres...’ (Lc 4, 18). E 

Jesus continuou: para pôr em liberdade os cativos...”, destaca Padre Camilo ao falar da passagem 

bíblica que inspirou a escolha do tema “Missão para libertar” e lema “Enviou-me para anunciar a 

libertação” (Lc 4,18). “A Missão do Messias vem do Deus da vida e por isso, traz libertação para 

quem sofre algum tipo de escravidão. Hoje, Jesus nos desafia a assumirmos essa mesma Missão”, 

complementa. 

A Campanha Missionária 2014, fazendo eco ao tema da CF-2014: "É para a liberdade que Cristo 

nos libertou", quer chamar a atenção para a escravidão do tráfico humano em suas diversas 

expressões: a exploração do trabalho; exploração sexual; a extração de órgãos; e tráfico de 
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crianças e adolescentes para adoção. Olhando para essa realidade à luz da Palavra de Deus, 

percebe-se que a missão de defender e promover a vida continua urgente e sem fronteiras. 

No Brasil, as Pontifícias Obras Missionárias (POM), com sede em Brasília (DF), têm a 

responsabilidade de organizar, todos os anos, a Campanha Missionária, na qual colaboram a CNBB 

por meio da Comissão para a Ação Missionária e Cooperação Intereclesial, a Comissão para a 

Amazônia e outros organismos que compõem o Conselho Missionário Nacional (Comina). 

Como Mães e Madrinhas e Pais e Padrinhos orantes para os Sacerdotes, não podemos ficar de fora 

deste assunto tão sério e que envolve a todos nós. Refletindo sobre o tema do dia das Missões 

deste ano, percebemos que ser missionário é também anunciar a liberdade que Cristo veio nos 

trazer e, sobretudo, estarmos atentos para que, pelo menos ao nosso redor, não haja situações de 

escravidão e mal tratos à vida humana. Proteger a vida é ser missionário da paz, do amor e da 

libertação! 

A - Aquecendo nosso coração para a oração, cantemos o canto a seguir que nos fala da paz, da 

esperança, da vida e da libertação que Jesus nos trouxe e nos traz todos os dias: Se não 

soubermos cantar, podemos recitar, vale a pena! 

1. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo 

nas ruas sorrir, e a roseira de novo florir, eu vou cantar. Quando as cercas caírem no chão, quando 

as mesas se encherem de pão, eu vou cantar.  

Quando os muros que cercam os jardins, destruídos então os jasmins, vão perfumar. 

Refrão: Vai ser tão bonito se ouvir a canção, cantada, de novo. No olhar do homem a certeza do 

irmão. Reinado, do povo. 

2. Quando as armas da destruição, destruídas em cada nação, eu vou sonhar. E o decreto que 

encerra a opressão, assinado só no coração, vai triunfar. Quando a voz da verdade se ouvir, e a 

mentira não mais existir, será enfim, tempo novo de eterna justça, sem mais ódio, sem sangue ou 

cobiça, vai ser assim. 

3. Invocando o Espírito Santo: 
 
A – Sob o olhar destes grandes Missionários: São Paulo, São Francisco Xavier e Santa Teresinha 
do Menino Jesus, rezemos, invocando as Luzes do Espírito Santo a fim de que nos conduza 
neste momento e nos ensine a rezar como convém. 
 
Rezemos juntos a Oração ao Espírito Santo: 
 
Vinde Espírito Santo!  
Enchei os corações dos Vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.  
Enviai o Vosso Espírito, e tudo será criado. E renovareis a face da terra.  
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OREMOS:  
Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com 
que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre 
da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. AMÉM. 
 
4.  Palavra de Deus   
 
A – Ouçamos agora um trecho do Evangelho narrado pelo Evangelista São Lucas (Lc 4, 14-24). -  

Início da atuação de Jesus na Galileia. 

 

L.   "Jesus voltou para a Galiléia, com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a 

redondeza. Ele ensinava nas sinagogas, e todos o elogiavam. Jesus foi à cidade de Nazaré, onde se 

havia criado. Conforme seu costume, no sábado entrou na sinagoga, e levantou-se para fazer a 

leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus encontrou a passagem onde está 

escrito: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção, para 

anunciar a Boa Notícia aos pobres; enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos 

a recuperação da vista; para libertar os oprimidos, e para proclamar um ano de graça do Senhor." 

Em seguida Jesus fechou o livro, o entregou na mão do ajudante, e sentou-se. Todos os que 

estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer-lhes: "Hoje se 

cumpriu essa passagem da Escritura, que vocês acabam de ouvir." Todos aprovavam Jesus, 

admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: Este não é o filho 

de José?" Mas Jesus disse: "Sem dúvida vocês vão repetir para mim o provérbio: Médico, cura-te a 

ti mesmo. Faze tambem aqui, em tua terra, tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum." 

E acrescentou: "Eu garanto a vocês: nenhum profeta é bem recebido em sua pátria". Palavra da 

Salvação. T.: Glória a Vós, Senhor. 

 
- Façamos um instante de silêncio. Que a Palavra proclamada encontre eco em nossas alma. 
 
5. Reflexão:  
 
A – Pausadamente, vamos ler a reflexão que segue a fim de que possamos compreender melhor 

a Palavra de Deus que acabamos de ouvir.   

L 1 - Jesus se manifesta hoje, em uma sinagoga em Nazaré, inaugurando assim seu ministério. 

Enquanto se realiza o culto, Jesus, na hora da leitura, lê um trecho da profecia de Isaías: "O 

Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção, para anunciar a Boa 

notícia aos pobres; enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação 

vista; para libertar os oprimidos, e para proclamar um ano de graça do Senhor." Em seguida, 

disse: "Hoje se realizou esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir." E diante da admiração 
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de todos, Jesus falava como o Filho ungido e consagrado pelo Pai, não como as autoridades 

religiosas da época, "Ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas". 

L 2 - E ao se identificar como o Messias da profecia, Jesus se coloca a serviço dos pobres, se 

dedicando aos excluídos, abrindo-lhes os olhos, restaurando-lhes a dignidade, a vida que 

permanece para sempre. A palavra de Jesus é a luz que extingue as trevas, libertando a todos da 

ideologia do poder; é a luz libertadora, que traz esperança na prática do amor e da misericórdia.  

L 3 - A Boa-Nova de Jesus não exalta o poder, mas sim um ensinamento novo com alegria e 

esperança, que não afasta e nem oprime o povo, como era a doutrina dos fariseus e escribas. 

Jesus veio resgatar a todos que padeciam para inseri-los no Reino do Pai. Pois o Messias foi 

chamado, e veio para concretizar o projeto de libertação que o profeta Isaías anunciara. 

L 4 - Jesus nos conferiu poder de levar a Boa Notícia a todos, quando nos convida a segui-Lo: 

"Segue-me", "Ide e proclamai". Proclamação que deverá ser feita com palavras e ações, aderindo 

com firmeza ao projeto de Deus, colocando-se à disposição com gratuidade. Quais seriam as 

nossas ações? Posso visitar um doente, levando conforto e esperança, não sendo 

preconceituosa(o), ouvindo que precisa ser ouvido, e falando quando necessário, participando da 

comunidade, de alguma pastoral com a qual nos identificamos, doando um tempinho de nossa 

vida, para colaborar com a nossa igreja, sendo dizimistas...  

L 5 - Podemos ainda proclamar o Reino de Deus com a nossa oração como estamos fazendo 

agora. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia que rezar para os Sacerdotes é rezar por atacado, 

pois um sacerdote santo, santifica toda a sua paróquia. 

L 6 Qualquer atitude nossa de fazer o bem para alguém, é uma ação concreta de quem aderiu 

ao projeto de Cristo. Uma forma muito boa de descobrirmos se estamos seguindo os 

ensinamentos de Cristo é naquele momento de maior dificuldade, quando estamos cheios de 

problemas, e às vezes não sabemos como agir, reagir. Nestas horas, vale a pena perguntar: "O que 

faria Jesus, se Ele estivesse no meu lugar?" Quanta desgraça, quantas guerras, mortes, agressões, 

magoas, escravidões, quantas atitudes não cristãs seriam evitadas, se boa parte das pessoas se 

fizesse essa pergunta. Não reagir em algumas situações, não é ser covarde, é entender o real 

sentido de ser seguidor e discípulo de Jesus Cristo, é ser livre. 
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6. Rezando a Palavra de Deus 
 
A – Agora, passemos a meditar e a rezar alguns pontos da Palavra de Deus que foi 
proclamada.  
 
L1.  "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção, para anunciar a 
Boa Notícia aos pobres". O Sacerdote é o homem ungido por Deus, consagrado com a unção do 
Espírito Santo para anunciar a Boa-Nova. Ele é o amigo predileto de Jesus, escolhido para levar a 
salvação a todos. 
 
A – Rezemos pelos Sacerdotes a Oração que o Senhor Jesus nos ensinou, a fim de que sejam 
perseverantes e fiéis no anúncio do Evangelho.: Pai Nosso... 
 
A – Evangelizar com Maria. 
 
L2.  Nossa Senhora, a primeira evangelizada e evangelizadora, certamente acompanhou Jesus 
em sua missão na Galileia. Peçamos a Ela que se faça presente como Mãe carinhosa na vida de 
cada Padre.   
 
A – Rezemos juntos: Ave-Maria... 
 
A -  A missão de anunciar o Evangelho foi nos dada por Jesus. 
 
L3 –  "Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista; para 
libertar os oprimidos, e para proclamar um ano de graça do Senhor". 
 
A – Rezemos para que os batizados e batizadas assumam sua missão de viver segundo o 
Evangelho e de anunciar Jesus Cristo com a vida e a palavra. Que nossos Padres, cada dia mais 
e melhor, tomem consciência da linda missão que Jesus partilha com cada um deles ao 
chamar-lhes para a vida sacerdotal. 
 
T. Senhor, escutai a nossa prece!  
T. Coração Sacerdotal de Jesus, fazei os Vossos Sacerdotes semelhantes a Vós! 
 
A -  A comunidade volta seu olhar para a pessoa do Padre. 
 
L4. "Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele". Assim como na Sinagoga de 
Nazaré, todos tinham o olhos fixos em Jesus quando terminu a leitura da profecia de Isaías; 
também, em nossas comunidades, todos têm os olhos fixos no Padre. Daí a importância e a 
necessidade de que o Sacerdote seja um homem exemplar. Que sua vida dê testemunho da 
vocação à qual foi chamado. Só Deus, com o auxílio de nossas humildes orações, pode alcançar 
esta graça aos nossos Padres.   
 
A – Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face! 

T. Rogai por nós e ajudai-nos a viver o amor. Derramei, Santa Teresinha, uma chuva de rosas 

sobre os nossos Sacerdotes. Que eles sejam bons pastores  segundo o Coração de Jesus. 
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6. Preces Comunitárias  
 
A. Irmãos caríssimos e queridas irmãs, edificados sobre o fundamento dos Apóstolos, roguemos 
a Deus Pai todo-poderoso em favor de seu povo e de seus filhos prediletos, os Sacerdotes, 
rezando: 
 
T.: Senhor Jesus, fazei de nós discípulos missionários. 
 
L1: Vós quisestes, ó Pai, que o vosso Filho, ressuscitado dos mortos, aparecesse em primeiro lugar 
aos Apóstolos; fazei de vossos Sacerdotes testemunhas do vosso Filho até os confins da terra.   
T.: Senhor, fazei de nós discípulos missionários de Jesus Cristo. 
 
L2: Vós que enviastes vosso Filho ao mundo para evangelizar os pobres; fazei que o Evangelho seja 
pregado a toda criatura e que, em nossas comunidades, saibamos ser mais acolhedores com as 
pessoas que chegam ou que retornam à Igreja. 
T.: Senhor, fazei de nós discípulos missionários de Jesus Cristo.  
 
L3: Vós que enviastes vosso Filho para semear a Palavra do Reino, concedei aos vossos Sacerdotes 
colher na alegria os frutos da Palavra semeada com seu trabalho e doação. 
T.: Senhor, fazei de nós discípulos missionários de Jesus Cristo.   
 
L4: Vós que enviastes vosso Filho como Bom Pastor das ovelhas, acolhei com vosso amor 
misericordioso os que se afastaram de Igreja, para que encontrem o caminho de volta. 
T.: Senhor, fazei de nós discípulos missionários de Jesus Cristo. 
 
L5 – Vós acolhestes, ó Pai, o sacrifício de vosso Filho na cruz, amparai e santificai os vossos 
Sacerdotes mediante os sofrimentos e sacrifícios, transformando suas lidas diárias em anúncio do 
Evangelho.   
T.: Senhor, fazei de nós discípulos missionários de Jesus Cristo. 
 
L6 – Por toda a nossa Diocese, Clero e Povo de Deus, para que fascinados por Jesus Cristo, 
abracemos os desafios pastorais com o Evangelho da vida no coração.  
T.: Senhor, fazei de nós discípulos missionários de Jesus Cristo. 
 
L7 – Vós que sois bom e misericordioso, ajudai que nossas paróquias sejam "igrejas de portas 
abertas" como pede o nosso Papa Francisco e que sejamos uma Igreja "em saída" para ir ao 
encontro das "periferias existenciais" de nossa Diocese. 
T.: Senhor, fazei de nós discípulos missionários de Jesus Cristo. 
 
L8 – Vós que glorificastes vosso Filho à vossa direita nos céus, recebei no reino da felicidade eterna 
os nossos Sacerdotes, Diáconos e Missionários falecidos. 
T.: Senhor, fazei de nós discípulas missionárias. 
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7.  Oração do Mês Missionário  
 
A - Rezemos juntos a Oração do Mês Missionário 
 

Pai de Bondade, nós te agradecemos pelo teu Filho Jesus enviado para dar vida plena a toda 

criatura. 

Dá-nos teu Espírito para que, libertos do egoísmo e do medo, lutemos com coragem contra toda 

forma de escravidão. 

Como Igreja missionária, renovamos nosso compromisso de anunciar o Evangelho em toda parte. 

E, com intercessão de Maria, alcançar a libertação prometida. Amém. 

 

A – Pai-Nosso... Ave-Maria... Glória ao Pai... 
 
8. Oração de Santa Teresinha do Menino Jesus  
 
A - Rezemos juntos pensando no Padre de nossa Paróquia: 

“Ó Jesus, Sumo e eterno Sacerdote, conservai este vosso sacerdote sob a proteção de 
vosso Coração amabilíssimo, onde nada de mal pode acontecer. Conservai ilibadas as suas 
mãos ungidas que tocam todos os dias o vosso Corpo Santíssimo.  

Conservai puro e desapegado dos bens da terra o seu coração, que foi selado pelo 
caráter sublime de vosso glorioso sacerdócio.  
Fazei-o crescer no amor e fidelidade para convosco e preservai-o do contágio do mundo.  

Dai-lhe também, juntamente com o poder que tem de mudar o pão e o vinho em vosso 
Corpo e Sangue, o poder de mudar os corações dos seres humanos. Abençoai os seus 
trabalhos, com abundantes frutos e concedei-lhe um dia a coroa da Vida Eterna. Amém”. 

 
9. Cântico do Magnificat  
 
A – Louvemos a Mãe de Deus, rezando o Cântico do Magnificat: 
 
Lado A: A minh‘alma engrandece o Senhor 
e se alegrou o meu espírito em Deus meu Salvador, 
pois ele viu a pequenez  de sua serva; 
desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. 
 
Lado B: O Poderoso fez em mim maravilhas 
e santo é o seu nome! 
Seu amor, de geração em geração, 
chega a todos  que o respeitam. 
 
Lado A: Demonstrou o poder de seu braço, 
dispersou os orgulhosos. 
Derrubou os poderosos de seus tronos 
e os humildes exaltou. 
 
Lado B: De bens saciou os famintos 
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e despediu, sem nada, os ricos. 
Acolheu Israel, seu servidor, 
fiel ao seu amor, 
como havia prometido aos nossos pais, 
em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. 
 
Lado A: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, 
Lado B: como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
 
10. Canto Final:  IMACULADA   

 

1. Imaculada, Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus. Imaculada, Maria do povo, Mãe dos 

aflitos que estão junto à cruz! 

2. Um coração que era “sim” para a vida, um coração que era “sim” para o irmão, um coração que 

era “sim” para Deus: Reino de Deus renovando este chão. 

3. Olhos abertos pra sede do povo, passo bem firme que o medo desterra, mãos estendidas que os 

tronos renegam; Reino de Deus que renova esta terra. 

4. Faça-se, ó Pai, vossa plena vontade, que os nossos passos se tornem memória do amor fiel que 

Maria gerou; Reino de Deus atuando na História. 

 
11. Bênção Final 
 
A – O Senhor nos abençoe e nos guarde. 
T – Amém. 
A – Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós. 
T – Amém. 
A – Volva para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. 
T – Amém. 
A – O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. 
T – Amém. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jesus na Sinagoga de Nazaré 

http://ideeanunciai.files.wordpress.com/2012/07/2508203171_1036738a30.jpg
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Sugestões de gestos concretos para o Mês Missionário: 
 
 Participar da Caminhada Missionária Diocesana que acontecerá dia 19 de outubro. 

 Adotar um missionário para rezar durante este mês; 

 Participar de eventos missionários em sua Paróquia; 

 Promover atividades e festinhas para ajudar as missões; 

 Visitar uma família que ainda não conhece Jesus Cristo; 

 Visitar um asilo ou hospital; 

 Enfeitar sua casa com algum símbolo missionário durante este mês. 

Comunicados importantes: 

1. Dia 4 de outubro, Dia de São Francisco de Assis. Neste dia Dom Nelson ordenará Sacerdotes 3 

Diáconos do Instituto da Imaculada Padre Kolbe (Ryan, Alex Sérgio e Eduardo), na Paróquia 

Santíssima Virgem, às 9h. Quem puder participar será uma grande alegria. Acompanhemos estes 

novos Padres com as nossas orações. Será transmitido pela Rádio Imaculada Conceição. 

2. No dia 11 de outubro, às 9h, na Catedral Nossa Senhora do Carmo, Dom Nelson irá ordenar 

mais três Diáconos Permanentes par a nossa Diocese. São eles: Celso, Geraldino e Clodoaldo. 

rezemos também por eles. 

3. No próximo dia 19 de outubro, Dia Mundial das Missões, a Infância e a Adolescência 

Missionária (IAM) da Diocese de Santo André realizará a Caminhada Missionária. Já é tradição, em 

nossa Diocese a realização dessa Caminhada no 3º de outubro. A cada ano acontece em uma das 

cidades do Grande ABC. Este ano a Caminhada será no município de Santo André, com a seguinte 

programação e trajeto:  

7h30 – Concentração na Praça do Carmo; 8h00 – Santa Missa na Catedral Nossa Senhora do 

Carmo; 9h30 – início da Caminhada Missionária com o seguinte trajeto: Praça do Carmo – Rua 

Campos Sales – Rua Luiz Pinto Flaquer – Perimetral – na segunda passarela, subir a Rua Guilherme 

Marconi – entrar na terceira rua à esquerda, Rua Pe. Capra, nº 84 – Centro Comunitário Pe. Luiz 

Capra. O evento está previsto para terminar às 13h00. 

 

4. No dia 30 de outubro (quinta-feira), teremos nossa missa com Dom Nelson. É bom agendar e 

avisar suas(seus) colegas e todos que desejam participar. A Missa é para todos. Será às 16h, na 

Catedral N. Sra. do Carmo. Será bonito ver os Grupos com suas camisetas. 

Para encomendar a camiseta de seu grupo, ligue para: MARVIL Confecções - 4974-2831 ou 4453-

0478 ou celular: 97545-3094 e fale com Maria Luiza. Quanto à cor da camiseta, o grupo escolhe.  

5. Se precisar de alguma coisa ou alguma informação, podem me ligar: 99962-4005 (vivo) ou 

95794-1159 (Tim - Ir. Maurinéa. 


