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              «Sereis minhas testemunhas …» 
 

 

Outubro: Mês do rosário e das missões 

No principal das palavras "Avé, Maria", passa  diante dos olhos do que as reza os 

mais importantes episódios da vida de Cristo, com os seus mistérios gozosos, 

dolorosos e gloriosos, que nos levam a entrar em comunhão com Ele. O nosso 

coração pode conter nestas dezenas do Rosário todos os acontecimentos que 

compõem a vida de cada individuo, de cada família, de cada nação, da Igreja e da 

humanidade" (S.S. João Paulo II). De maneira especial este mês de outubro estamos 

convidados a rezar o rosário missionário apresentando ao Senhor, através de Maria, 

todos os continentes do mundo. 

A mensagem do Papa Francisco para o dia mundial das missões, 2022, tem como slogan: «Para que 

sejam minhas testemunhas» (Act 1,8). Desenvolve os fundamentos da vida e da missão dos discípulos:  

1. «Para que sejam minhas testemunhas» – A chamada de todos os cristãos a dar testemunho de Cristo. 

Na evangelização, por tanto, o exemplo de vida cristã e o anúncio de Cristo vão juntos; um ajuda o outro. 

São dois pulmões com os que deve respirar toda a comunidade para ser missionária.  

2. «Até aos confins da terra» – A atualidade perene de uma missão de evangelização universal. A Igreja 

de Cristo era, é e será sempre “em saída” para novos horizontes” (…), para dar testemunho de Cristo e do 

seu amor a todos os homens e mulheres de cada povo, cultura e condição social. 

3. «O Espírito Santo virá sobre vós e recebereis a sua força» – Deixar-se fortalecer e guiar pelo 

Espírito. Nenhum cristão pode dar testemunho pleno e genuíno de Cristo, o Senhor, sem a inspiração e o 

auxílio do Espírito. 

Continuo a sonhar com uma Igreja totalmente missionária e uma nova estação da ação missionária nas 

comunidades cristãs. Oxalá todos nós fossemos na Igreja o que já somos em virtude do batismo: profetas, 

testemunhas e missionários do Senhor. Com a força do Espírito Santo e até aos confins da terra. Maria, 

Rainha das missões, rogai por nós. (Mensagem do Santo Padre Francisco para o dia  mundial das missões 2022) 

 
  

ORAÇÃO A PARTIR DA PALAVRA DE DEUS       - Pasos para la lectio divina 

 

- Texto Bíblico: Act 1,8 

 

« Ides receber uma força, a do Espírito  

Santo, que descerá sobre vós, e sereis 

minhas testemunhas em Jerusalém, por 

toda a Judeia e Samaria e até aos  

confins do mundo». 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

“Rogai ao Dono da messe...” 

 

1.  Leitura e compreensão do texto: Leva-nos a 

perguntar sobre o conhecimento autêntico do 

seu conteúdo: Que diz o texto bíblico em si? 

Que diz a Palavra?  

2. Meditação: Sentido do texto hoje para mim: 

Que me diz, que nos diz hoje o Senhor através 

deste texto bíblico? Deixo que o texto ilumine 

a minha vida, a vida da comunidade ou da minha 

família, a vida da Igreja neste momento. 

3. Oração: Orar o texto supõe outra pergunta: Que 

digo eu ao Senhor como resposta à sua 

Palavra? O coração abre-se ao louvor de Deus, 

à gratidão, implora e pede a sua ajuda, abre-se 

à conversão e ao perdão, etc. 

4. Contemplação, compromisso: O coração centra-

se em Deus. Com o seu mesma olhar contemplo 

e julgo a minha própria vida e a realidade e 

pergunto: Quem és, Senhor? Que queres que 

eu faça? 
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ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES “AMOR DE DEUS” 
  

Pai Bom, Jesus disse-nos: “A messe é grande e os trabalhadores são poucos. Rogai ao Dono da 

messe para que envie trabalhadores aos seus campos”. E também afirmou: “Tudo o que pedirdes ao 

Pai no meu nome, Ele vo-lo concederá”. Confiados nesta palavra de Jesus e na Vossa bondade, Vos 

pedimos vocações para a Igreja e para a Família “Amor de Deus”, que se entreguem à construção 

do Reino como nova civilização do amor. 
 

Santa Maria, Virgem Imaculada, protegei com a Vossa maternal intercessão as famílias e as 

comunidades cristãs para que animem a vida das crianças e ajudem os jovens a responder com 

generosidade ao chamamento de Jesus, para manifestar o amor gratuito de Deus aos homens. 

Amém.  
 

«O pensamento das missões é o mais 
grande que Deus  

pode inspirar aos homens»  (J. Usera) 
 
 

 

 

 

«Recebereis a força do Espírito Santo, que virá sobre vós, e sereis minhas testemunhas» (Act 1, 8).  

 

O libro dos Actos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas, começa com uma promessa que Jesus 

Ressuscitado faz aos apóstolos pouco antes de os deixar para ir definitivamente ao Pai: receberão do 

próprio Deus a força necessária para continuar a anunciar e a construir o seu Reino na história humana. 
 

Os apóstolos, e com eles, todos os discípulos de Jesus, são enviados como «testemunhas». Quando o 

cristão descobre através de Jesus o que quer dizer ser filho de Deus, descobre também que é enviado. A 

nossa vocação e a nossa identidade de filhos realiza-se com a missão, indo ao encontro dos outros como 

irmãos. Todos estamos chamados a ser apóstolos que testemunham com a sua vida e, só depois, com a 

palavra. 

Somos testemunhas quando adotamos o estilo de vida de Jesus. Quer dizer, quando cada dia, no nosso 

meio familiar, laboral, de estudo ou de lazer nos aproximamos das pessoas com espírito de acolhimento e 

com ânimo de partilhar, pero tendo no coração o grande projeto do Pai: a fraternidade universal. 

 

Todos os cristãos, recebemos o Espírito Santo como dom no batismo, mas ele fala também na consciência 

de todas as pessoas que procuram sinceramente o bem e a verdade. Por isso todos podemos dar lugar ao 

Espírito de Deus e deixar-nos guiar. 
 

Chiara Lubich expressava-o assim: «o Espírito Santo habita em nós como no seu templo, ilumina-nos e 

guia-nos. É o Espírito de verdade que faz compreender as palavras de Jesus, as torna vivas e atuais, nos 

enamora da Sabedoria, sugere o que devemos dizer e como o devemos dizer. O Espírito Santo torna 

partícipes a muitíssimas outras pessoas da nossa descoberta: os “confins da terra” não são só os 

geográficos. Também indicam, por exemplo, pessoas próximas de nós que ainda não tiveram a alegria de 

conhecer a verdade do evangelho. (Adaptação. Cidade Nova. Mv. Focolar, junho 2019. Leticia Magri) 
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