ORAÇÃO MISSIONÁRIA
Ó Deus Trindade, Pai, Filho e Espirito Santo, nós vos
louvamos pela vossa comunhão. Sois o fundamento
e inspiração de nossa fraternidade.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
Ajudai-nos a construir uma convivência fraterna,
respeitosas das diferenças e solidária com todas as
pessoas.
Porque vosso é o reino, o poder e a glória para
sempre.
Abençoai os missionários e missionárias do mundo
inteiro e a nós que peregrinamos rumo ao reino de
Deus, que é comunhão total e vida eterna.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
Despertai vocações missionárias, no campo e na
cidade, para que possamos, com Maria, construir
um milênio sem exclusões, na dignidade e na paz.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.

#OUTUBRO
MÊS MISSIONÁRIO JUVENIL

AUTOR: Antonio Ramos do Prado, sdb (Assessor da Comissão
Episcopal Pastoral para a Juventude da CNBB)
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os que aqui moram, companheiro dos que saem,
hóspede com os que entram, até o dia que terão
todos, feliz acolhimento na casa do vosso Pai. Vós,
que viveis e renais para sempre. Todos: Amém.
Obs: Após a oração da bênção, o (a) missionário(a)
asperge água benta sobre os presentes e nos
cômodos da casa, dizendo:
7 - Missionário(a): Que esta água nos lembre o
nosso batismo e o Cristo que nos salvou por sua
morte e ressurreição. Todos: Amém.
8 - Missionário(a): Que a paz de Cristo reine
em nossos corações, a Palavra de Cristo habilite
constantemente em nós, para que tudo que
fizermos em palavras e obras o façamos em nome
do Senhor. Todos: Amém
9 - Oração do Pai Nosso, Ave Maria, Sinal da Cruz
Despedida (espontânea)

- Fonte: Inspetoria Salesiana de São Paulo
Largo Coração de Jesus, 140 – Campos Elíseos,
São Paulo-SP“
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alivie as tristezas. E vós, guiados pelos preceitos de
Cristo, cuideis antes de tudo que este espaço seja
a morada da caridade, de onde se expanda, em
todo sentido, a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Todos: Amém.

#OUTUBRO
MÊS MISSIONÁRIO JUVENIL

5 - Missionário(a): Irmãos e Irmãs, vamos ouvir
neste momento um trecho da palavra de Deus.
Escolher a Leitura:
Zaqueu – Lc 19, 1-10 | Semeador – Lc 8, 4-15 ou
Mt 13, 1-9 | Filho Pródigo – Lc 15, 11-32 | Ovelha
Perdida – Lc 15, 1-7 | Amor fraterno – Jo 15, 12-17
Tempestade acalmada – Lc 88, 22-25 | Casa sobre
rocha – Lc 6, 46-49 | Reino dos céus – Mt 13, 44-5
Paz a esta casa – Lc 10,5-9 | Exaltação do amor – 1
Cor 13, 1-8 | A importância da união – 1 Cor 12, 1214 | Oração do Pai Nosso – Mt 6, 7-15.
Obs: Se oportuno, neste momento o(a)
missionário(a) dirige algumas palavras aos
presentes, explicando a leitura e até mesmo dando
espaço para que os presentes possam também
falar o que entenderam.
6 - Missionário(a): Favorecerei, Senhor Jesus, os
vossos filhos que pedem com humildade vossa
bênção para esta residência; sede refúgio para
10
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Iluminação Bíblica: “O Senhor escolheu outros
setenta e dois e enviou dois a dois”(Lc 10,1-12).
“Conhecer Jesus Cristo pela Fé é nossa alegria, seguilo é uma graça, e transmitir este tesouro aos demais é
uma tarefa que o Senhor nos confiou ao nos chamar
e escolher (Doc. Ap 18).

I - PORTA A PORTA | BENÇÃO DAS CASAS
“Me recebeste em casa” (Mt 25,35)
• Tomar o caderno de mística missionária e rezar
com os demais jovens missionários em sua igreja;
• Receber a bênção de envio do padre ou diácono;
• Pegar a sacola com água benta, bíblia e o roteiro
de bênção;
3
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• Identificar-se com uma camiseta da missão ou
crachá da paróquia;
• Pegar o endereço dos locais de visitas;
• Tocar a campainha ou bater palmas diante da casa
que será visitada;
• Apresentar-se e pedir licença para entrar;
• Após entrar, perguntar os nomes das pessoas;
• Seguir o roteiro de benção.

II - VISITA AOS DOENTES | HOSPITAIS
OU CLÍNICAS
“Estive doente e foste me visitar” (Mt 25,36)
• Falar com a pastoral da saúde da sua paróquia
ou diocese;
• Tomar o caderno de mística missionária e rezar
com os demais jovens missionários em sua igreja;
• Receber a bênção de envio do padre ou diácono;
• Pegar a sacola com água benta, bíblia e o roteiro
de benção;
• Identificar-se com uma camiseta da missão ou
crachá da paróquia;
• Pegar o endereço dos locais de visitas;
• Apresentar-se e pedir licença para entrar;
• Localizar os leitos dos doentes e se apresentar
aos doentes;
4
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10 - Gesto concreto;
11 - Agradecimentos;
12 - Canto.

III- RITO DE BENÇÃO
1 - Sinal da Cruz/Acolhida (espontâneas)
2 - Intenção (intenções dos participantes): O(a)
missionário(a) saúda os presentes com palavras
apropriadas, dando graças ao Senhor por estarmos
vivos e tendo essa oportunidade de rezarmos juntos.
3 - Missionário(a): Ó Deus, a quem glorificamos
a uma só voz, nos concedei, pelo Espírito Santo,
termos uns pelos outros um só sentimento
conforme Jesus Cristo.
Todos: Amém.
4 - Missionário(a): caríssimos irmãos, vamos dirigir
uma fervorosa oração a Cristo, que se dignou nascer
da Virgem Maria e habitou entre nós, para que
também se digne a entrar sob este teto e abençoar
com sua presença estas pessoas e este espaço. Que
o Senhor Jesus esteja aqui no meio de vós, alimente
em vós a caridade fraterna, participe da alegria e
9
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ecumênico. Se for um espaço não religioso usar
frase que expresse unidade;
6 - Conduzir o debate;
7 - Canto ou refrão orante;
8 - Propor algumas ações concretas a partir do
tema em debate;
9 - Considerações finas;
10 - Oração ou um gesto de unidade.

VII - FORUM NAS UNIVERSIDADES
Ambientação: Preparar o espaço (salão, auditório
etc) com o tema proposto. Trabalhar o cenário com
imagens, audiovisuais, cartazes ou fotos.
1 - Banda de animação;
2 - Composição da mesa;
3 - Apresentar o conferencista do tema central;
4 - Introduzir o tema central;
5 - Apresentação do tema central;
6 - Debate interativo ou somente perguntas;
7 - Tendas (salas pessoas de várias áreas da ciência)
de debate após exposição;
8 - Retorno para o auditório e partilha das tendas;
9 - Considerações finais do conferencista a partir da
escuta das tendas;
8
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• Após aproximar-se do enfermo, perguntar o nome
da pessoa;
• Seguir o roteiro de bênção.

III - VISITA AOS PRESOS | PRESÍDIOS OU
CASA E MENOR INFRATOR
“Estive preso e foste me visitar “ (Mt 25,36)
• Falar com a pastoral carcerária (orientações) da
sua paróquia ou diocese;
• Tomar o caderno de mística missionária e rezar
com os demais jovens missionários em sua igreja;
• Receber a bênção de envio do padre ou diácono;
• Pegar sacola com um frasco de água benta, bíblia
e o roteiro de bênção;
• Identificar-se com uma camiseta da missão ou
crachá da paróquia;
• Pegar o endereço dos locais de visitas;
• Apresentar-se e pedir licença para entrar;
• Localizar as celas ou local de encontro com
os presos;
• Após entrar na cela ou no espaço indicado,
perguntar o nome das pessoas e perguntar para
quem eles gostariam de rezar;
• Seguir o roteiro de benção.
5
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IV - VISITA AOS ALUNOS | ESCOLAS
PÚBLICAS OU PRIVADAS
“Estive com fome e me deste de comer ” (Mt 25,35)
• Falar com a pastoral da educação ou pastoral da
juventude estudantil da sua paróquia ou diocese;
• Tomar o caderno de mística missionária e rezar
com os demais jovens missionários em sua igreja;
• Receber a bênção de envio do padre ou diácono;
• Pegar a sacola com um frasco de água benta,
bíblia e o roteiro de benção;
• Identificar-se com uma camiseta da missão ou
crachá da paróquia;
• Pegar o endereço dos locais de visitas;
• Apresentar-se e pedir licença para entrar;
• Localizar as salas de aulas ou espaço do encontro;
• Realizar uma roda de conversa perguntando
primeiro os nomes dos alunos;
• Seguir o roteiro de bênção.

V - VISITA À CASA DE DEPENDENTES
QUÍMICOS | FAZENDA DA ESPERANÇA OU
CENTROS DE RECUPERAÇÃO
“Estive doente e foste me visitar” (Mt 25,36)
• Falar com a pastoral da sobriedade ou pastoral da
saúde da sua paróquia ou diocese;
6
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• Tomar o caderno de mística missionária e rezar
com os demais jovens missionários em sua igreja;
• Receber a bênção de envio do padre ou diácono;
• Pegar a sacola com um frasco de água benta,
bíblia e o roteiro de benção;
• Identificar-se com uma camiseta da missão ou
crachá da paróquia;
• Pegar o endereço dos locais de visitas;
• Apresentar-se e pedir licença para entrar;
• Localizar o espaço aonde se encontra o
dependente químico;
• Após entrar no local, perguntar o nome da pessoa;
• Seguir o roteiro de bênção.

VI - RODA DE CONVERSA
Ambientação: Colocar no espaço objetos ou sinais
que comunicam com o tema desenvolvido e com o
público participante.
1 - Formar uma roda com as pessoas;
2 - Fazer uma dinâmica de apresentação;
3 - Cantar uma música ou refrão orante comum
a todos;
4 - Apresentar o tema (ecologia, vida da juventude,
Fé, Fundamentalismo, Direitos Humanos etc)
5 - Iluminação bíblica se for um espaço católico ou
7
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