
 
 
 

2ª Feira, 03 de outubro de 2022 
OUTUBRO, MÊS DAS MISSÕES 

 

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  
Bom dia.  Estamos a iniciar o mês de outubro. É o mês em que a Igreja 
em todo o mundo recorda e reza pelas missões e pelos missionários.    
  

 
Vídeo 

Clicar na imagem e colocar as legendas em português 
 

   

 Aprende a viver | O missionário nasce do sonho de Deus de 
querer chegar a todos. Brota da vontade de querer levar o amor e a 
alegria a todos, principalmente aos que estão mais privados disso. 

https://www.youtube.com/watch?v=5gSuxP9wza4


- Não precisamos de ser missionários a quilómetros de distância. 
Podemos ter a missão de ir ao encontro daqueles que estão ao nosso 
lado e precisam da nossa caridade. 
   
  

Celebra…| … o mês de outubro, mês das missões.  
    
Rezemos | Rezemos por todos os missionários, que eles sejam sinais 
do amor de Deus entre os povos. | Ave Maria… | Santa Teresinha do 
Menino Jesus, padroeira das missões, rogai por nós.    
  

 
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  

 
 
  



 
 

3ª Feira, 04 de outubro de 2022 
O QUE MOTIVA IR EM MISSÃO 

 

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  
Bom dia.  Neste mês das missões olhemos para os missionários e 
pensemos sobre o que os motiva a partir e a dar a sua vida.   
  

 

O segredo da missão 
Era uma vez um padre que preparava três jovens para irem pelo 
mundo em missão. Ensinava-os a rezar, mas, sobretudo, a amar o 
próximo. 
Um dia, achando-os preparados, enviou-os para o mundo. Muito 
tempo depois, os três regressaram e o padre perguntou-lhes: 
- Que fizestes vós? 
Começou, então, cada qual a contar a sua experiência. O primeiro, com 
uma certa vaidade, disse: 
- Eu escrevi muitos livros e consegui vender milhares de exemplares. 
Neles procuro ensinar aos outros como se pode ser missionário. 
Em seguida, tomou a palavra o segundo e disse: 
- Eu andei por muitas cidades a falar de Jesus aos outros. 
O padre, depois de ter escutado os dois, disse: 
- Tu encheste o mundo com livros e tu encheste o mundo com 
palavras. E, voltando-se para o terceiro, perguntou: 
- Tu que fizeste? 
- Eu trouxe aquele navio que podes ver no cais, para poder voltar em 
missão. 
O padre sorriu e exclamou: 
- Tu encontraste o amor. É ele que te dá força para voltares. 
 
(Adapt. de Pedrosa Ferreira, Bom dia, alegria, p. 203)  



  
   

Aprende a viver | Fazer missão não é passar férias. É preciso uma 
motivação que vai além dos ‘meus’ interesses pessoais. Essa 
motivação é o amor ao próximo, ver no outro alguém semelhante a 
mim, que merece o mesmo que eu e que precisa da minha ajuda para 
ter uma vida mais digna. 
- Os missionários são chamados a dar mais do que recebem, a não 
olhar para si, mas somente para o outro a quem ajudam.   
  

Celebra…| … todas as obras que os missionários têm construído 
a favor da dignidade dos povos mais desfavorecidos. 
 

  
Rezemos | Por todos os missionários, para que tenham amor para dar 
e receber neste bonito e importante serviço em favor da 
humanidade. | Pai nosso… | São Francisco Xavier, padroeiro das 
missões, rogai por nós.    
  

 
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  

 
 
  



 
 

5ª Feira, 06 de outubro de 2022 
ARTÉMIDES ZATTI 

 

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  
Bom dia.  Ser missionário é ser chamado por Cristo a ir ao encontro 
dos outros. Não vamos em nome próprio. Vamos em nome de Cristo, 
mostrando-O aos outros; mostrando como Ele nos ama e como somos 
seus instrumentos.    
  

Vídeo 
Clicar na imagem e colocar as legendas em português 

  
   

Aprende a viver | O missionário confirma o amor de Deus pela 
humanidade.  

https://www.youtube.com/watch?v=W8g-w54kh24


- Ir em missão é deixar-se surpreender/tocar pela gratuidade de Deus. 
Em seu nome vamos dar muito a quem mais precisa, mas também 
recebemos muito sem pedir nada em troca. 

Celebra…| … a gratuidade do dar e do receber. 
   
 
Rezemos | Obrigado, Senhor, por todos os missionários que dão a 
sua vida para que outros recebam vida. | Ave Maria… | Nossa 
Senhora Auxiliadora, rogai por nós.    
  

 
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  

 
 
  



 
 

6ª Feira, 07 de outubro de 2022 
28º DOMINGO DO TEMPO COMUM 

 

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  
Bom dia.  No evangelho do próximo domingo, Jesus salienta a atitude 
mais importante da oração: a gratidão. Escutemos.   
  

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas (Lc 17, 11-
19) 

Naquele tempo, indo Jesus a caminho de Jerusalém, passava entre a 
Samaria e a Galileia. Ao entrar numa povoação, vieram ao seu 
encontro dez leprosos. Conservando-se a distância, disseram em alta 
voz: «Jesus, Mestre, tem compaixão de nós». Ao vê-los, Jesus disse-
lhes: «Ide mostrar-vos aos sacerdotes». E sucedeu que no caminho 
ficaram limpos da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou atrás, 
glorificando a Deus em alta voz, e prostrou-se de rosto em terra aos 
pés de Jesus, para Lhe agradecer. Era um samaritano. Jesus, tomando 
a palavra, disse: «Não foram dez os que ficaram curados? Onde estão 
os outros nove? Não se encontrou quem voltasse para dar glória a 
Deus senão este estrangeiro?». E disse ao homem: «Levanta-te e 
segue o teu caminho; a tua fé te salvou».  
  
   

Aprende a viver | Entre os leprosos curados, apenas um 
reconheceu e agradeceu o que Jesus fez por ele.  
- A atitude fundamenta da oração é a capacidade de reconhecer e 
agradecer o que Deus faz por nós. 



- Será que somos capazes de o fazer ou rapidamente esquecemos o 
que Ele faz por nós? 
  

Celebra…| … tudo o que Deus te dá.  
   
  
Rezemos | Obrigado, Senhor, por tudo o que nos dás. | Pai nosso… | 
São João Bosco, rogai por nós.    
  

 
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  

 


