
 

 

I. Você se sente um enviado de Jesus? 

II. Como posso ser missionário hoje? 

 

REFRÃO DE AMBIENTAÇÃO:  

/:Te amarei Senhor, te amarei Senhor. Eu só 
encontro a paz e a alegria bem perto de ti:/

 
GRAÇA A PEDIR 

“Jesus, missionário do Pai, dai-nos a graça de 
assumirmos a nossa missão”. 

 

 

TEXTO BÍBLICO: 

O Senhor designou outros setenta e dois e os enviou, dois a dois, à sua frente, a toda cidade e lugar para onde 
ele mesmo devia ir. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Dizei-lhes: O Reino de Deus está 

próximo de vós (Lc 10,1-2.9).  
 

 

MEDITAÇÃO: O mês de outubro deste ano é o mês missionário extraordinário, a pedido do Papa Francisco. Mas o estado 
de missão é uma característica própria do Cristão. Recordamos que Jesus escolheu um grupo para estar com Ele. Estes 
foram preparados para a Missão. Eles acompanharam Jesus, aprenderam com o Mestre, mas também enfrentaram 
dificuldades. Assim como enviou seus discípulos, dois a dois, Ele via hoje toda a Igreja. Todos somos enviados!  

Pelo Batismo somos membros da Igreja que é missionária. Por 
isso a missão é comunitária: dois a dois. Sair em missão é sair em nome de 
Jesus, em nome da Igreja. A missão faz parte do ser cristão. Não é algo à 
parte. Mas, para o bom êxito da mesma é necessário cultivar o espírito de 
despojamento e de entrega total ao projeto do Reino.  

O missionário não anuncia a si próprio, mas a mensagem que 
vem do Pai: “O Reino de Deus está próximo de vós”. O trabalho é intenso. 
É urgente. Para tanto, é preciso rezar e pedir ao Senhor que mande 
operários, que desperte mais missionários para o anúncio da sua Palavra.! 
 

 

CANTO: Ide por todo o universo meu Reino anunciar. 
Dizei a todos os povos que eu vim pra salvar. Quero 
que todos conheçam a luz da verdade, possam trilhar 
os caminhos da felicidade  

 
 
/:Ide anunciar minha paz, ide sem olhar para trás.  
Estarei convosco e serei vossa luz na missão! :/ 
 

 

 

ORAÇÃO:  
Jesus, mestre divino, que chamastes os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelo nosso caminho, pelas 

nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos jovens. Dai coragem às pessoas 
convidadas. Dai forças para que vos sejam fiéis, como os apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e 

religiosas, para o bem do Povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. 
 

 
  PARA REFLETIR:  


