ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE
VICARIATO PARA AÇÃO MISSIONÁRIA-VAM

CONSELHO MISSIONÁRIO ARQUIDIOCESANO-COMIDI / BH

HORA SANTA MISSIONÁRIA – 2018

Preparação do ambiente: cartaz da campanha, bíblia, fitas com as cores dos continentes, globo e
outros objetos que simbolize a missão.

Animador (a): Bem-vindo, bem-vinda, meu irmão, minha irmã. Estamos em pleno Mês Missionário.
Este um tempo para cada um de nós reavivarmos a missão recebida no batismo, pois todo batizado
é missionário. O Espírito Santo de Deus nos ilumine e nos acompanhe não só nesta Hora Santa
Missionária, mas em todos os momentos de nossas vidas para sermos verdadeiros discípulos
missionários de Jesus Cristo.
Enviados para testemunhar o Evangelho da paz é o tema do mês missionário de 2018,
acompanhado do lema “Vós sois todos irmãos” (Mt 23,8).
Canto: Missão de Todos Nós
O Deus que me criou me quis me consagrou,
Para anunciar o seu amor. (2X)
Eu sou como chuva em terra seca (2X)
Pra saciar, fazer brotar eu vivo para amar e pra servir! (2X)
É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz! (2X)
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Eu sou como a flor por sobre o muro (2X)
Eu tenho mel, sabor do céu. Eu vivo pra amar e pra servir (2X)
É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz! (2X)
Eu sou como estrela em noite escura (2X)
Eu levo a luz, sigo a Jesus. Eu vivo pra amar e pra servir! (2X)
É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz! (2X)
Eu sou como abelha na colmeia. (2X)
Eu vou voar, vou trabalhar. Eu vivo pra amar e pra servir! (2X)
É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz! (2X)
Eu sou, sou profeta da verdade. (2X)
Canto a justiça e a liberdade. Eu vivo para amar e pra servir! (2X)
É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz! (2X)

Projetar este slide
enquanto se lê o texto
abaixo.

Leitor (a) 1: O papa Francisco desde o início de seu pontificado tem nos convidado a agir sem medo
e sem rigidez, com coragem e igualmente “dóceis” ao Espírito, para além das estruturas que nos
asfixiam. Uma Igreja não burocrática, mas uma Igreja em saída, próxima das pessoas.
Todos: dê-nos Senhor coragem necessária para cumprir a Tua vontade!

Projetar este slide
enquanto se lê o texto
abaixo

Leitor (a) 2: Eis a nossa missão como Igreja: marcar presença nas encruzilhadas da história, falar
uma língua acessível a todos os povos do nosso tempo, deixando-se conduzir pela força do Espírito
Santo, o qual é aquele que assopra por toda parte, não somente nas paróquias ou entre os
católicos, porque Deus está em ação em todos os lugares, por entre a nossa e as outras culturas e
povos.
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Todos: dê-nos Senhor a coragem necessária para cumprir a Tua vontade!

Projetar este slide
enquanto se lê o
texto abaixo

Leitor (a) 1: O nosso esforço está em fazer todo o possível para não nos afastarmos do grande
projeto de Deus de construir a civilização do amor. Precisamos ser uma Igreja próxima, sobretudo
dos caídos e excluídos ao longo do caminho, pois: “Tive fome, e me destes de comer; tive sede, e
me destes de beber; era forasteiro, e me hospedastes...” Então, perguntarão os justos: Senhor,
quando foi que te vimos com fome e te demos de comer?...
Todos: dê-nos Senhor a coragem necessária para cumprir a Tua vontade!

Projetar este slide
enquanto se lê o
texto abaixo

Leitor (a) 2: O Rei dirá: “sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos, foi a mim que o
fizestes” (Mt 25, 35-40). Tornar-se indiferente com os pobres e caídos ao longo do caminho é também
ser indiferente com o próprio Deus.
Todos: dê-nos Senhor coragem necessária para cumprir a Tua vontade!

Projetar este
slide enquanto
se lê o texto
abaixo

Leitor (a) 1: No sermão da montanha Jesus tem uma palavra que anima a todos os seus ouvintes de
ontem e de hoje: “Felizes vocês, se forem insultados e perseguidos, e se disserem todo o tipo de
calúnia contra vocês por causa de mim, fiquem alegres e contentes, porque será grande para vocês
a recompensa no céu. Do mesmo modo perseguiram os profetas que vieram antes de vocês”
(Mt 5,11-12). Hoje são muitos os cristãos perseguidos e mortos por causa do Evangelho de Jesus
Cristo.
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Todos: dê-nos Senhor coragem necessária para cumprir a Tua vontade!

Leitor (a) 2: Eis o apelo do mês missionário: Enviados para testemunhar o Evangelho da Paz. A
Igreja em saída se fortalece á luz do rosto misericordioso de Deus Pai, onde ninguém é
desconhecido, ninguém pode ser esquecido.

CANTO: SENHOR SE TU ME CHAMAS
Senhor, se tu me chamas eu quero te ouvir,
se queres que eu te siga respondo: eis-me aqui! (BIS)
Profetas te ouviram e seguiram tua voz.
Andaram mundo afora e pregaram sem temor.
Seus passos tu firmaste sustentando seu vigor.
Profeta tu me chamas: vê, Senhor, aqui estou!
Senhor, se tu me chamas eu quero te ouvir,
se queres que eu te siga respondo: eis-me aqui!(BIS)
Nos passos de teu Filho toda a Igreja também vai,
Seguindo teu chamado de ser santa qual Jesus.
Apóstolos e mártires se deram sem medir.
Apóstolo me chamas: vê, Senhor, estou aqui!
Senhor, se tu me chamas eu quero te ouvir,
se queres que eu te siga respondo: eis-me aqui!(BIS)

Projetar este slide
enquanto se lê o texto
abaixo

Animador (a): A Igreja Católica na América celebrou o 5º Congresso Missionário Americano (CAM 5)
em Santa Cruz de la Sierra (Bolívia), de 10 a 14 de julho de 2018. Com o lema América em missão: o
Evangelho é alegria, realizou-se esta assembleia extraordinária para fortalecer o sentido
missionário de toda a Igreja Católica, encontrar caminhos de renovação e conversão missionária na
América.
Todos: ilumina Senhor, nosso caminhar.
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Projetar este slide
enquanto se lê o
texto abaixo

Leitor (a) 1: a Igreja mostra-se essencialmente missionária quando se abre aos desafios do mundo
contemporâneo para buscar respostas adequadas a partir do Evangelho e da Palavra de Deus.
Somos conscientes das mudanças, profundas e rápidas, que confundem as culturas e sociedades
pós-modernas, que submetidas e deslumbradas pelas novas tecnologias, seguem sem resolver
eficazmente os problemas arraigados do homem e do mundo.
Todos: ilumina Senhor, nosso caminhar.

Projetar este slide
enquanto se lê o texto
abaixo

Animador (a): estas são as principais conclusões que emanam de toda essa rica reflexão que
ocupou a atenção e as atividades das mais de 3000 pessoas, representantes de toda a Igreja. Estas
são, sobretudo, as propostas de linhas de ação para a renovação missionária da Igreja na América.
Leitor (a) 2:



Educar na alegria do Ressuscitado e das Bem-aventuranças
Sair às periferias do mundo para ir ao encontro dos “outros” Sair às periferias do mundo para
ir ao encontro dos “outros”

Leitor (a) 1:




Promover comunidades de vida missionária
Promover a comunhão de bens na Igreja e com os pobres
Promover a reconciliação em todos os âmbitos da vida

Leitor (a) 2:




Fomentar a consciência da missão profética e libertadora em todos os âmbitos sociais
A Evangelização da família como chave cristã de transformação social e cultural
Potenciar uma Igreja missionária ministerial e laical
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Leitor (a) 1:



Promover e cuidar das vocações para a vida sacerdotal e religiosa
Celebrar a fé e a religiosidade popular em chave missionária

Todos: O 5º CONGRESSO MISSIONÁRIO AMERICANO (CAM 5) foi uma graça de Deus para nossas
Igrejas Particulares do continente; um sinal do amor do Senhor que nos cativa e faz seus discípulos
missionários.
Canto: HINO DO V CONGRESSO AMERICANO MISSIONÁRIO
AMERICA EN MISIÓN,
EL EVANGELIO ES ALEGRÍA
DISCÍPULOS SALGAMOS
A ANUNCIAR AMERICA EN MISIÓN,
EL EVANGELIO ES ALEGRÍA
CRISTO NOS ENVIA PARA AMAR
Vayamos al encuentro del hermano
Hambriento, pobre, enfermo y marginado,
abrirle el corazón y darle todo tu amor
Como Cristo en la Cruz nos enseñó.
Somos Iglesia con Esperanza
buscando este mundo transformar
y junto con Francisco el Evangelio proclamar
el odio se combate con AMOR.
(CORO)
Esta es la Alegría del Evangelio
corazón de la misión profética
fuente de perdón y de comunión
esencia del camino y la misión.
Dios Padre creador de todas las cosas
Que siempre nos encontremos con Jesús
Y con la fuerza de tu Santo Espíritu
Salgamos con la cruz a evangelizar.
Adelante, siempre adelante
por Cristo y por la Iglesia…
(CORO)

Animador (a): Somos instrumentos da paz, chamados a anunciar com coragem o evangelho da
Vida. Fiquemos de pé e aclamemos a Palavra que nos envia e sustenta.
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Canto de Aclamação: Como são belos
Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz
Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor
Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor.
Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor.
O meu Senhor chegou com toda glória!
Vivo Ele está, Ele está!
Bem junto a nós seu Corpo Santo a nos tocar
E vivo eu sei Ele está!
Leitor 3: Evangelho de São Marcos 3, 31 – 35
"31 Chegaram sua mãe e seus irmãos e, estando do lado de fora, mandaram chamá-lo. 32 Ora, a
multidão estava sentada ao redor dele; e disseram-lhe: "Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e te
procuram."33 Ele respondeu-lhes: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?"34 E, correndo o
olhar sobre a multidão, que estava sentada ao redor dele, disse: “Eis aqui minha mãe e meus
irmãos.35 Aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe."
Palavra de salvação.
Partilha
Exposição Eucarística
Animador (a): Toda missão nasce do discipulado. Antes de sair somos chamados a estar aos pés do
Mestre, que nos ensina e envia. Façamos desta hora oportunidade de colher do próprio coração de
Jesus as motivações do nosso ser missionário. Acolhamos a Presença Eucarística Jesus.
Canto para exposição do Santíssimo (.....................)
Leitor (a) 1: Nosso Papa continua sua carta dizendo, que é urgente levar corajosamente a todas as
realidades o Evangelho de Cristo, que é anúncio de esperança, de reconciliação, de comunhão,
anúncio da proximidade de Deus, da sua misericórdia, da sua salvação, anúncio de que a força de
amor de Deus é capaz de vencer as trevas do mal e guiar pelo caminho do bem. O homem do nosso
tempo necessita de uma luz segura que ilumine a sua estrada e que só o encontro com Cristo lhe
pode dar. Com o nosso testemunho de amor, levemos a este mundo a esperança que nos dá a fé!
Leitor (a) 2: Elevemos a Jesus nossa oração de intercessão. Apresentamos diante d’Ele a realidade
de sua Igreja e da nossa missão.
Leitor (a): 1
Pelos missionários e missionárias em missão, principalmente os que são vítimas de perseguições.
Todos: somos todos irmãos
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Leitor (a) 2: Muitos irmãos todos os anos perdem a vida por compreender que o dom da fé é algo a
ser partilhado. Nossa Igreja não teme o martírio, pois o sangue de tantos irmãos se torna terra
fértil. Para nós o martírio não é sinal da ausência de Deus, mas evidência do quanto o mundo está
longe do amor e do quanto o Evangelho ainda deve ser anunciado.
Todos: somos todos irmãos
Leitor (a) 1: Quase 100 mil cristãos morrem todos os anos por razões relacionadas à sua fé.
(Silêncio. Entrada de uma cruz).
Todos: somos todos irmãos
Leitor (a) 1: A crueldade estende-se ao longo dos tempos até os nossos dias. Muitos cristãos sofrem
todo o tipo de maldade, apenas por professarem a sua fé em Jesus Cristo. Em muitos países,
especialmente na África, Oriente Médio e alguns na América Central, como o México, os cristãos
são atacados sem piedade, mortos, as suas igrejas incendiadas, as suas Bíblias queimadas, tudo em
nome de uma fé cega e ofensiva.
Todos: somos todos irmãos
Leitor (a) 2: “Vivemos em cidades que constroem torres e centros comerciais e que realizam
grandes negócios imobiliários, mas que abandonam uma parte de si nas margens, na periferia”.
“Em consequência desta situação, grandes massas de população se veem excluídas e
marginalizadas: sem trabalho, sem horizontes, sem vias de saída.”
Todos: somos todos irmãos
Leitor (a) 1: rezemos por todos os que vivem na provação, sobretudo os pobres, os refugiados e os
marginalizados; para que encontrem acolhimento e conforto nas nossas comunidades”.
Todos: somos todos irmãos
Leitor (a) 2: “Para que em nós missionários e missionárias cresça a consciência de que só mediante
um amor apaixonado a Cristo se pode transmitir o Evangelho de modo eficaz e convincente”.
Todos: somos todos irmãos
Animador (a): convidamos a cada um aproximar-se do altar e pegar um cartãozinho. Nele está o
nome de um país em que existe sofrimento por causa da fé cristã. Vamos nos comprometer a
oferecer, todos os dias, nossa oração para nossos irmãos daquele lugar que sofrem duras
perseguições e que se oferecem em sacrifício por acreditar no Evangelho de Jesus Cristo.

Canto: Alma missionária (durante o gesto acima)
Senhor, toma minha vida nova antes que a espera desgaste anos em mim
Estou disposto ao que queiras, não importa o que seja, tu chamas-me a servir.
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Leva-me aonde os homens necessitem Tua palavra
Necessitem de força de viver, onde falte a esperança.
Onde tudo seja triste simplesmente, por não saber de ti.
Te dou meu coração sincero para gritar sem medo, formoso é o teu amor Senhor
Tenho alma missionária, conduze-me à terra que tenha sede de Ti.
Leva-me aonde os homens necessitem Tua palavra
Necessitem de força de viver, onde falte a esperança.
Onde tudo seja triste simplesmente, por não saber de ti.
E, assim eu partirei cantando, por terras anunciando,
Tua beleza Senhor, terei meus braços sem cansaço.
Tua história em meus lábios e a força da oração
Leva-me aonde os homens necessitem Tua palavra
Necessitem de força de viver onde falte a esperança
Onde tudo seja triste simplesmente por não saber de ti
Animador (a): diante do Santíssimo Sacramento apresentamos nossa Oração Missionária
Todos: Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós Vos louvamos e bendizemos pela Vossa comunhão,
princípio e fonte da missão. Ajudai-nos, à luz do Evangelho da paz, testemunhar com esperança, um
mundo de justiça e diálogo, de honestidade e verdade, sem ódio e sem violência. Ajudai-nos a
sermos todos irmãos e irmãs, seguindo Jesus Cristo rumo ao Reino definitivo.
Amém.
Benção
Animador (a): agradecimentos e encerramento ....
Canto final:
Vai, vai missionário do Senhor
Vai, vai, missionário do Senhor,
Vai trabalhar na messe com ardor.
Cristo também chegou para anunciar:
Não tenhas medo de evangelizar.
1. Chegou a hora de mostrarmos quem é Deus
À América Latina e aos sofridos povos seus,
Que passam fome, labutam, se condoem,
Mas acreditam na libertação.
2. Se és cristão, és também comprometido,
Chamado foste tu e também foste escolhido
Pra construção do Reino do Senhor:
Vai, meu irmão, sem reserva e sem temor.
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Vai, vai, missionário do Senhor,
Vai trabalhar na messe com ardor.
Cristo também chegou para anunciar:
Não tenhas medo de evangelizar.
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