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Semana Missionária “Igreja em saída” 
 

1. APRESENTAÇÃO  
“Há uma multidão de pessoas que desejam conhecer Jesus 
Cristo”.  

Ao proclamar o Ano Nacional do Laicato, os Cristãos Leigos e 
Leigas são convocados a testemunhar, pela vida e ação concreta, 
Jesus Cristo em outros ambientes, fora dos espaços de nossas 
igrejas. O Papa Francisco nos incentiva para sermos uma Igreja 
em saída e assumir um novo jeito de anunciar Jesus Cristo na 
sociedade. Como atividade de destaque no Ano do Laicato, 
sugerimos a Semana Missionária, Igreja em Saída.  
 
2. INTRODUÇÃO.  
A Semana Missionária “Igreja em saída” quer ser um belo retiro 
espiritual popular missionário, que nos ajude a crescer na 
espiritualidade do seguimento de Jesus de Nazaré, Mestre e 
Senhor no meio do povo.  
Durante a Semana Missionária, vamos refletir sobre o “serviço 
cristão ao mundo”.  
A cada dia veremos um espaço de ação dos cristãos leigos e 
leigas:  
 Trata-se de viver o dia a dia da semana missionária ao estilo de 
Jesus, conforme seus ensinamentos e exemplos.  
É, sobretudo, um estilo de vida: sentimentos, atitudes, 
posturas... E dedicar todo o tempo disponível às iniciativas da 
SM.  

Cada um vai se preparando e organizando bem o seu tempo, 
para estar disponível na medida do possível.  

É um ensaio de vida que irá marcar o tempo que virá depois.  
 
Orientações para coordenadores/as e animadores/as 
 
 Para cada dia é bom que haja uma equipe que prepare bem, que 
oriente e que anime.  
Escolher gestos bem significativos.  



Visualizar a mensagem de cada dia em grandes tiras de papel, a 
serem pendurados, dia após dia, no lugar das celebrações. Saber 
adaptar a proposta, as mensagens, de acordo com a realidade do 
lugar. 

O assunto deverá marcar os momentos de oração, as visitas, a 
celebração da manhã e da noite.  

Mas, sem demorar muito, pois os vários assuntos serão 
aprofundados na jornada de estudo com oficinas, no sábado.  
 
Cuidar bem das celebrações de cada dia.  
O texto bíblico lido e meditado na celebração da manhã deve 
motivar as atividades do dia inteiro e ser retomado na 
celebração à noite (possivelmente dramatizado).  

É bom que as celebrações sejam dirigidas e presididas por 
cristãos leigos e por cristãs leigas.  

É muito bonito ver o pároco participando, no meio do povo.  

Precisamos dar passos, animando, confiando, revisando sempre.  
 Evitar absolutamente falações compridas tanto nas partilhas 
como nas preces.  
 Momentos de recolhimento, de silêncio, fazem bem.  

O lugar da celebração da manhã é bom que seja um lugar que 
ajude a entender melhor a mensagem de Jesus, de cada dia.  

Dois momentos celebrativos: pela manhã e à noite 
  
As celebrações devem ser simples, com gestos e símbolos 
significativos, que ajudem a saborear a beleza do mistério 
divino, a se encantar com a missão de Jesus e adorar.  

Está aí a força de uma nova prática transformadora, como 
leigo/a, sendo sal e luz, a serviço do Reino de Deus.  

É importante que as capelas dos bairros, a igreja matriz, 
estejam sempre abertas durante o dia, com uma pequena 
equipe de cristãos leigos/as, que acolha e seja disponível a 
escutar, aconselhar. 



✓ PRIMEIRO MOMENTO: 
 
 Manhã, cedinho, antes das pessoas irem ao trabalho, às aulas, 
ou a outros afazeres. 
  Na capela ou num lugar significativo, que ajude a entender 
mais a mensagem do evangelho daquele dia.  
Em clima meditativo partilhar a mensagem do evangelho, com 
algum gesto significativo.  

Silêncio meditativo. Lembrar o tema do assunto do dia, orações 
espontâneas. Pode ser também uma caminhada alegre.  

Que tal, por exemplo, jovens e adolescentes ir às paradas de 
ônibus, desejando bom dia, ajudando alguém precisando? Jovens 
e adolescentes sabem fazer isso muito bem.  

Cantos missionários animados. Avisos. Café comunitário?  
 

✓ SEGUNDO MOMENTO:  
À noite, possivelmente na capela.  
Tudo bem preparado. É celebração presidida por cristãos 
leigos/as. 

 

 O esquema da celebração da noite pode ser o seguinte: 

• Boas Vindas – Cantos missionários  

• Saudação do presidente  

• Recordação do dia (partilhas breves) – algum breve 
depoimento significativo sobre algum fato do dia ou 
depoimento ligado ao assunto do dia.  

• Canto do Glória pelas coisas boas acontecidas durante o 
dia; e/ou de um salmo com o estribilho cantado por todo 
mundo; 

• Leitura do texto bíblico indicado, com breve comentário 
ligando com a vida de hoje (breve partilha) – melhor ainda 
se o evangelho for bem dramatizado – uma coreografia que 
ajude a interiorizar; 



• Oferta da vida usando um braseiro fumegando incenso (o 
que oferecer no final do dia ou pensando daqui para 
frente?) –  

• Pai nosso – Comunhão eucarística – silêncio  

• Lembrar a programação do dia seguinte.  

• Outros avisos necessários; 

• Benção final 

Obs: Tudo deve ser conduzido pelo presidente da celebração 
com jeito, com gosto, com espiritualidade profunda, com muita 
atenção às pessoas. 
 
 

CELEBRAÇÃO NOTURNA 
ORAÇÃO INICIAL 
ACOLHIDA 
Animador (A): Bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã. 
Estamos em plena Semana Missionária, motivados pela proposta 
da Igreja em saída, em chave missionária, como vive e propõe o 
Papa Francisco. Essa Semana missionária “Igreja em saída” está 
sendo um tempo especial de renovado ardor missionário. Que o 
Espírito Santo de Deus nos ilumine e nos acompanhe não só 
nesta semana missionária, mas em todos os dias de nossas vidas, 
para sermos verdadeiros discípulos missionários de Jesus Cristo. 
 
Todos: Ilumina-nos Senhor com vosso Espírito. 
 
A: Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo (...) Como 
cristãos leigos e leigas somos convocados a testemunhar, pela 
vida e ação concreta, Jesus Cristo em outros ambientes, fora dos 
espaços de nossas igrejas. Deus é nosso Pai e nos deu seu Filho 
amado Jesus Cristo. Somos chamados a sermos irmãos e irmãs, 
como Ele, o missionário do Pai. Ninguém pode ficar indiferente 
diante do chamado que o Senhor diariamente nos faz. 
 
Todos: Ilumina-nos Senhor com vosso Espírito. 



 
Entrada da vela acesa: canto: deixa a luz do céu entrar. 
 
Oração Final 
 
Oração do ano do Laicato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTEÚDOS DE CADA DIA DA SEMANA 
 

Domingo de envio: A vida é missão  

Texto Bíblico - (Mc 1,14-39).  



 
Breve meditação sobre o texto bíblico:  

 Jesus de Nazaré tornou pública a missão recebida do Pai na pequena 
cidade de Cafarnaum, em lugar de Nazaré, pequena vila, sua terra de criação. 
Sem dúvida, devia ter algum motivo importante. Caminhando a beira do lago, 
partilhou a pescadores, gente desprezada, seu projeto bonito, convidando-os a 
participar. Duas duplas de irmãos aceitaram e o seguiram. Assim começou a 
missão de Jesus, para nunca mais parar. Jesus continua chamando hoje. Uma 
oportunidade única e inadiável. Dá sentido verdadeiro à vida da gente. Lança-
nos numa bela missão de transformar e melhorar a sociedade em que vivemos.  

ATIVIDADES: 
 

Domingo (14\10):  VIDA É MISÃO 
 
✓ Após a missa das 7 da manhã, café partilhado entre os grupos e 

Caminhada saindo da Paróquia em direção a praça Sidney 

Júnior. Ao chegar a praça, os grupos vão se direcionando as 

suas respectivas comunidades para entrega dos panfletos aos 

comerciantes e famílias anunciando a semana missionaria nas 

comunidades da paróquia. 

✓ À noite, celebração bonita de abertura em cada setor 
missionário da paróquia, com apresentação dos missionários 
locais e os que vieram de outros lugares.  

   Celebração de envio, com a presença de toda a comunidade.  

   Convidar o maior número possível de pessoas que moram no 
território da paróquia.  

 

SEGUNDA FEIRA: Uma sede imensa de felicidade! Convocados a 
fazer parte do “povo das bem-aventuranças” 

 Texto Bíblico - (Mt 5,1-12).  

 
Mensagem do Evangelho de Jesus: 



 Nascemos para viver felizes. A busca da felicidade é o motor da 
vida, da história da humanidade. O desafio é encontrá-la na 
fonte verdadeira. Há pessoas que a buscam, por exemplo, num 
final de semana bem agitada; e amanhecem na segunda feira 
com cara triste e enjoada.  

Jesus propõe um tipo de felicidade, que anda na linha do 
sentido, mais de que emoção.  

É a felicidade típica de quem quer gastar sua vida por uma causa 
justa, necessária, a serviço da humanidade, das pessoas, de 
todas as pessoas.  
 

            Assunto: UMA IGREJA EM SAÍDA QUE SE FAZ LUZ NA FAMÍLIA E NO 

MUNDO DO TRABALHO. 

Com relação ao mundo do trabalho, nossos Bispos afirmam: “No 
mundo do trabalho, convém recordar que a pessoa e o trabalho 
são elementos chaves no ensino social da Igreja. 

O trabalho é um direito fundamental da pessoa humana. Por 
meio dele, o cristão serve à sociedade e a organiza segundo os 
valores do Evangelho”. (DOC 105, n. 267)  

Breve reflexão sobre o assunto do dia:  

Ligar o assunto ao texto bíblico, tirando luzes, escutando 
chamados. Mantê-los presentes ao longo do dia nas orações, nas 
visitas, na celebração à noite. O aprofundamento do assunto 
será feito no sábado, em forma de oficinas. Divulgar e convidar a 
participar nas oficinas do sábado. 

 

 

ATIVIDADES: 
 

               Segunda feira (15\10): 

✓ Após as leituras, reflexões e orações do dia nos locais sede, as 

equipes das comunidades vão as casas das famílias com pessoas 



desempregadas, levando a leitura do evangelho, fazendo oração pela 

família pedindo a intercessão a São José pela providencia do trabalho 

para a família visitada. 

 

✓  Celebração noturna:  

(Orações antes da celebração noturna:  Terço de São José pelos 

desempregados). 

TERÇO DE SÃO JOSÉ 

 

 

 

 

 

TERÇA-FEIRA:  Indignação é preciso!  

Texto Bíblico - (Mc 3,1-6). 
Breve meditação sobre o Evangelho.  

Num mundo dividido, oprimido, injusto, é preciso ter indignação 
ética, capaz de despertar o compromisso para um projeto de 



vida e de dignidade para todos, especialmente em favor dos mais 
machucados e feridos.  

O princípio motor da missão de Jesus foi revelar a imensa 
misericórdia do Pai e isso gerou nele um projeto de vida para 
todos, que chamou REINO DE DEUS. Jesus nunca abriu mão deste 
projeto tão humano e tão divino, em plena sintonia com a 
vontade do Pai.  

Ele ficava profundamente indignado diante situações de 
violência, de exclusão, de dominação, de divisões sociais injustas; 
porém, nunca movido por raiva emocional que não constrói.  

Hoje precisamos ter indignação não movida pela raiva, pelo ódio, 
mas uma indignação ética movida por uma imensa misericórdia, 
a mesma de Jesus; e cultivar uma corajosa opção firme por um 
mundo mais justo e mais honesto.  
 
 

ATIVIDADES: 
 

Terça- feira (16| 10): UMA IGREJA EM SAÍDA QUE SE FAZ LUZ NO 

MUNDO DA POLÍTICA. 

✓ Após as leituras, reflexões e orações do dia nos locais sede, as 

equipes das comunidades vão a subprefeitura do bairro Renascença, 

para breve oração pela nossa política. 

 

Breve palestra explicando papel do político ao servir a 
população (As equipe sede irão providenciar um palestrante 
que faça a explicação do tema para a comunidade antes da 
celebração) 

 
 

✓   Celebração noturna:  
 

Finalizar fazendo oração pelos políticos:  

«Peço a Deus 

Que cresça o número de políticos 

Capazes de entrar num autêntico diálogo 



Que vise efetivamente 

Sanar as raízes profundas 

E não a aparência 

Dos males do nosso mundo. 

A política, 

Tão denegrida, 

São uma sublime vocação, 

É uma das formas mais preciosas da caridade, 

Porque busca o bem comum. 

Rezo ao Senhor 

Para que nos conceda mais políticos, 

Que tenham verdadeiramente a peito 

A sociedade, 

O povo, 

A vida dos pobres. 

É indispensável 

Que os governantes 

E o poder financeiro 

Levantem o olhar 

E alarguem as suas perspectivas, 

Procurando que haja 

Trabalho digno, 

Instrução 

E cuidados sanitários para todos os cidadãos. » 

 

 

Papa Francisco na Exortação Apostólica «Evangelho Gaudiam» (A 

Alegria do Evangelho), nº 205,  
(http://goo.gl/AKWh3M) 

 

 
 
QUARTA- FEIRA: Sal da terra e Luz no mundo 
 Texto Bíblico - (Mt 5,13-14). 
 
Meditação do Evangelho: O texto faz parte dos três capítulos de 
Mateus que respondem à pergunta: quem vai poder 
testemunhar e construir o Reino de Deus? Responde Jesus nos 
três capítulos.  

http://goo.gl/AKWh3M


Uma exigência é sentir o chamado a viver essa missão tão 
grande.  

É gostar de ser sabor e luz para outros através do próprio jeito de 
ser, de se relacionar.  

É questão de transparência e de gosto.  

Hoje também: nunca viver a missão como um peso pesado, mas 
com gosto, com alegria, por estar prestando um serviço tão 
precioso e tão saudável. 

Quanto à educação:  
“O compromisso evangelizador de tantos fiéis leigos no mundo 
da educação contribui para a promoção do desenvolvimento 
integral da pessoa, combatendo também a pobreza e a 
escravidão, oferecendo às pessoas a possibilidade da formação 
da consciência e para a liberdade.  

Na ação evangelizadora, o empenho em transmitir a fé sempre 
foi acompanhado pelo serviço à educação, por meio da criação 
de escolas, universidades e de instituições afins.” (DOC 105, n. 
269)  
Uma breve reflexão sobre o assunto do dia.  
Manhã: Momento de oração, lembrando a missão bonita dos 
leigos e das leigas de ser sal e luz do mundo, hoje e aqui, na 
sociedade, na comunidade eclesial, na vida familiar, na profissão, 
especialmente no campo da educação e da comunicação.  

 

 
 

ATIVIDADES: 
 

Quarta- feira (17| 10): UMA IGREJA EM SAÍDA QUE SE FAZ LUZ NO 

MUNDO DA COMUNICAÇÃO E DA EDUCAÇÃO 

✓ Após as leituras, reflexões e orações do dia nos locais sede, as 

equipes das comunidades vão as escolas do bairro Renascença. 

No turno matutino, escola CAIC Renascença. 



No turno vespertino, escola Benjamim Versiane 

Para breve oração pelos profissionais da educação, agradecendo a 

Deus pela oportunidade da aprendizagem e do ambiente escolar. 

Após reflexão e orações pelos professores os integrantes do EAC 

e JUMEJ que estudam ou já estudaram nessas respectivas 

escolas irão entregar uma rosa para os professores em 

agradecimento pela dedicação e trabalho com os estudantes ao longo 

dos anos. 

✓ Celebração noturna: 

 
Finalizar fazendo oração pelos professores:  

 Ó divino Espírito Santo, abençoai e protegei todos os professores. 

A eles confiastes a missão de educar. Com bom exemplo e sábias 

palavras eles espalham as sementes do bem, o gosto pela vida e a 

esperança de um mundo melhor. 

Vinde em socorro de suas necessidades materiais e espirituais. Nas 

horas de aborrecimento, sustentai-os com vossa força. Dai-lhes 

paciência e perseverança em sua valiosa obra educativa. Ó Espírito 

de sabedoria, iluminai a mente e o coração dos nossos professores, 

a fim de que sejam apoio seguro e luz verdadeira a orientar-nos pelos 

caminhos da vida. Amém! 

Pe. Luiz Miguel Duarte, sacerdote paulino 

✓ Neste dia as celebrações nas comunidades serão de 

responsabilidade da Pascom e grupos de jovens da paróquia. 

Caso tenha o padre nas comunidades é pedido que se dê a 

bênção aos professores e aparelhos de celular. 

 

QUINTA- FEIRA: Recomendações de Jesus aos Missionários  
Texto Bíblico (Mt 10,5-15). 

Meditação sobre o texto bíblico:  

Jesus passou a sua missão aos discípulos/as. Então deve ser algo 
possível para todos os discípulos dele, de todos os tempos. Como 
podemos fazer o que Jesus fez? É preciso entender a mensagem: 



É praticar a misericórdia com pessoas necessitadas, que não 
conseguem dar conta, sozinhas; é restaurar vidas machucadas, é 
desmascarar e derrubar as forças destruidoras de todo tipo de 
mal que oprime e marginaliza. É libertar vidas. É lutar pela 
cidadania de todos. É construir um Brasil para todos. Esta é a 
missão que Jesus confia também aos seus discípulos de hoje. É 
discipulado e militância para valer. 
 

ATIVIDADES: 

 
Quinta- feira (18| 10): UMA IGREJA EM SAÍDA QUE SE FAZ LUZ NO 

MUNDO DA CULTURA E DA CASA COMUM 

 
✓ Após as leituras, reflexões e orações do dia nos locais sede, as 

equipes das comunidades vão realizar um mutirão de limpeza das 

ruas, com a coleta de lixo jogados ao chão nas ruas das comunidades. 

Outra equipe irá pedir livros LITERÁRIOS, REVISTAS E GIBIS para no 

sábado fazer uma entrega do material literário gratuito, incentivando a 

cultura em nossa comunidade. 

✓ Celebração noturna: 

Finalizar fazendo oração pela humildade. 

Ladainha da Humildade 

Ó Jesus, manso e humilde de coração, ouvi-me.  
Do desejo de ser estimado, livrai-me, ó Jesus.  
Do desejo de ser amado, livrai-me, ó Jesus.  
Do desejo de ser conhecido, livrai-me, ó Jesus.  
Do desejo de ser honrado, livrai-me, ó Jesus.  
Do desejo de ser louvado, livrai-me, ó Jesus.  
Do desejo de ser preferido, livrai-me, ó Jesus.  
Do desejo de ser consultado, livrai-me, ó Jesus.  
Do desejo de ser aprovado, livrai-me, ó Jesus.  
Do receio de ser humilhado, livrai-me, ó Jesus.  
Do receio de ser desprezado, livrai-me, ó Jesus.  
Do receio de sofrer repulsas, livrai-me, ó Jesus.  
Do receio de ser caluniado, livrai-me, ó Jesus.  
Do receio de ser esquecido, livrai-me, ó Jesus.  
Do receio de ser ridicularizado, livrai-me, ó Jesus.  
Do receio de ser infamado, livrai-me, ó Jesus.  



Do receio de ser objeto de suspeita, livrai-me, ó Jesus.  
Que os outros sejam amados mais do que eu, Jesus, dai-me a graça de 
desejá-lo.  
Que os outros sejam estimados mais do que eu, Jesus, dai-me a graça de 
desejá-lo.  
Que os outros possam elevar-se na opinião do mundo, e que eu possa ser 
diminuído, Jesus, dai-me a graça de desejá-lo.  
Que os outros possam ser escolhidos e eu posto de lado, Jesus, dai-me a 
graça de desejá-lo.  
Que os outros possam ser louvados e eu desprezado, Jesus, dai-me a graça 
de desejá-lo.  
Que os outros possam ser preferidos a mim em todas as coisas, Jesus, dai-me 
a graça de desejá-lo.  
Que os outros possam ser mais santos do que eu, embora me torne o mais 
santo quanto me for possível, Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. 

 

SEXTA FEIRA: “Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si 
mesmo, tome a sua cruz e siga-me” 
Texto Bíblico – (Mc 8,30-38). 

Meditação sobre o texto bíblico:  

Quem não passou por dificuldades grandes na estrada da vida? 
Quem não sofreu para ser firme e fiel nos compromissos 
assumidos? Quem não arriscou? Tudo isso aconteceu com Jesus 
de Nazaré. Ao ver seus discípulos ainda agarrados à mentalidade 
fechada dos fariseus e à ganância dos poderosos, Jesus exige 
ruptura total e pede fidelidade à missão, sempre. Os primeiros 
discípulos custaram a entender tudo isso, hoje também. Façamos 
do dia de hoje o dia do perdão pelas traições cometidas e 
renovemos nossa fidelidade à vontade do Pai nas horas difíceis e 
decisivas, ao mesmo estilo de Jesus.  
Assunto: Uma Igreja em saída, que se faz luz na superação da 
violência e na construção da cultura da paz.  
•O documento 105, neste campo, ensina:  

• “Vivendo neste mundo, o cristão que não tem a consciência de 
ser sujeito corre o risco da alienação, da acomodação e da 
indiferença. 

A Mensagem do Papa Francisco para a celebração do Dia 
Mundial da Paz, de 1º de janeiro de 2016, enfocou a temática da 
indiferença. Precisamos vencer a indiferença com as obras de 



misericórdia para conquistar a paz: “Vence a indiferença e 
conquista a paz”.  

Não podemos nos resignar à indiferença, nem fechar os olhos e o 
coração aos desafios que nos envolvem, nem nos esquivar dos 
problemas da humanidade. Caim se mostrou indiferente em 
relação ao irmão.  

•O bom samaritano, pelo contrário, deixou-se comover, 
aproximou-se, cuidou do próximo. Venceu a indiferença pela 
misericórdia.  

•A globalização da indiferença, diz o Papa, nos tornou insensíveis. 
Corremos o risco de perder a capacidade de chorar com quem 
chora, mas também de nos alegrar com quem se alegra (cf. Rm 
12,15).  

•A indiferença será vencida pelo poder da misericórdia e a 
revolução da ternura. O cristão, sujeito na Igreja e no mundo, 
vence a indiferença à luz do Evangelho, do Reino de Deus e da 
Doutrina Social da Igreja”. (Doc 105, n. 71).  

•Para superar a violência, nos propõem:  
• “Na cultura do encontro, todos contribuem e recebem... O 
diálogo, a partir de Cristo Jesus, se estende a todos os níveis: 
com a cultura popular, com a política, com o mundo das artes, 
com as tradições religiosas, entre as gerações etc... Trata-se de 
um desafio para toda a Igreja, passar de atitudes fechadas à 
formação de uma nova cultura, que constrói cidadania no 
diálogo e que não tem medo de acolher o que o outro, o 
diferente, tem a oferecer. Este é espaço aberto para os cristãos 
leigos e leigas, nesta sociedade dilacerada pelo desrespeito ao 
diferente, pela intolerância e pelo medo do outro”. (Doc 105, n. 
183 

ATIVIDADES 
 

Sexta – feira (19|10): UMA IGREJA EM SAÍDA QUE SE FAZ LUZ NA 

SUPERAÇÃO DA VIOLÊNCIA E NA CONSTRUÇÃO DA CULTURA DA 

PAZ. 

 



✓ Após as leituras, reflexões e orações do dia nos locais sede, as 

equipes das comunidades vão as casas das famílias levando a leitura 

do evangelho, fazendo oração pela família pedindo a intercessão da 

Misericórdia pela paz na família. 

 

✓  Celebração da noite: 

 
FINALIZAR REZANDO O TERÇO  

  

TERÇO DA MISERICÓRDIA 

 

 

 
Sábado: Não tenham medo. Jesus, o crucificado, ressuscitou 

Texto Bíblico - (Mc 16,1-8).  
 
•Breve meditação: Os discípulos de Jesus estavam com medo, 
como também os do lugar onde foi escrito o Evangelho segundo 
Marcos, quarenta anos após a ressurreição de Jesus, pelos anos 
70, em Roma. Uma cruel e sanguinária perseguição, lançada pelo 

(3 vezes) 



imperador Nero, em Roma, estava martirizando as comunidades 
cristãs. Resistir era nada fácil. O medo vinha criando traidores. 
Hoje também. É preciso vencer, derrubar a arma do medo. É 
preciso ir a contramão em um mundo dividido socialmente, 
desonesto politicamente, injusto economicamente. É preciso 
renovar a fé em Jesus morto e ressuscitado, com convicção 
inquebrantável. Somos discípulos de Jesus crucificado e 
ressuscitado. O crucificado ressuscitou, ele está vivo, não é 
fantasia.  

• Por isso, hoje estamos convidados a renovar nossas promessas 
batismais e a reavivar nossa fé na caminhada das comunidades.  
 
OBS: A RENOVAÇÃO DAS PROMESSAS BATISMAIS SERÁ NA 
PARÓQUIA MENINO JESUS AS 7:30 DA MANHÃ. 

 
 
•RENOVAÇÃO DAS PROMESSAS DO BATISMO (Pode-se usar 
outro rito litúrgico)  

•ANIMADOR/A: Como cristãos, queremos renovar as promessas 
de nosso Batismo. Iluminados por sua luz, vamos testemunhar 
nossa vocação como povo sacerdotal, profético e pastoral.  
 
•PRESIDENTE DA CELEBRAÇÃO: Irmãos e irmãs, pelo Mistério 
Pascal fomos, no Batismo, sepultados com Cristo para vivermos 
com Ele uma vida nova. Por isso, renovamos as promessas do 
nosso Batismo, pelas quais renunciamos ao mal e prometemos 
servir a Deus em sua Igreja no mundo:  

•- Para viver na liberdade dos filhos e filhas de Deus, renunciais 
ao pecado?  

• Todos: Renuncio.  
Para viver como irmãos e irmãs, renunciais a tudo que possa 
desunir, para que o pecado não domine sobre vós?  

• Todos: Renuncio.  

•- Para seguir Jesus Cristo, renunciais ao demônio, autor e 
princípio do pecado?  



•Todos: Renuncio.  

•Credes em Deus, Pai todo-poderoso, criador do céu e da terra?  

•Todos: Creio.  

•- Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que 
nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou 
dos mortos e subiu ao céu?  

•Todos: Creio.  

•- Credes no Espírito Santo, na santa Igreja Católica, na 
comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição 
dos mortos e na vida eterna?  

•Todos: Creio.  

•Oração conclusiva: O Deus todo poderoso, Pai de Nosso Senhor 
Jesus Cristo, que nos fez renascer pela água e pelo Espírito Santo 
e nos concedeu o perdão de todo pecado, nos confirme na 
missão como sacerdotes, profetas e reis e guarde-nos em sua 
graça para a vida eterna, em Cristo Jesus, Nosso Senhor:  

•Todos: Amém! 
 
 

ATIVIDADES: 

 

SÁBADO (20|10): RENOVAÇÃO DAS PROMESSAS 

BATISMAIS NA PARÓQUIA MENINO JESUS 

• Após a renovação das promessas batismais, as equipes das 

comunidades vão organizar na paróquia Menino Jesus, oficinas de 

trabalho e estudo sobre os temas trabalhados na semana Missionária. 

 

PALESTRAS NAS OFICINAS: 

 

✓ PSICÓLOGO: o papel a da família nos tempos atuais. 



✓ OVIVE: A importância do cuidado com o Meio ambiente (entrega de 

fôlderes; assistir mini vídeos explicativos dos cuidados com a natureza; 

entrega de mudas de plantas nativas da região). 

✓ BOMBEIRO: breve fala sobre a prevenção de acidentes domésticos. 

✓ POLÍCIA MILITAR: Prevenção ao uso de drogas pelas crianças e 

adolescentes (ALERTA AOS PAIS E RESPONSÁVEIS SOBRE 

POSSÍVEIS SINAIS DE QUE A CRIANÇA OU ADOLESCENTE ESTÁ 

USANDO DROGAS). 

✓ SAÚDE: Atendimentos primários à saúde (aferir pressão, exame de 

glicose entre outros \ parceria com as faculdades para o evento) 

✓ BARRACA PARA ENTREGA DE LIVROS ARRECADADOS 

DURANTE A SEMANA. 

• OBS: AS OFICINAS SERÃO REALIZADAS NO TURNO MATUTINO 

DE 8 AS 12 HORAS. 

 

Domingo: A Missão continua!  
Texto Bíblico - (Mc 16,15-20)  
Uma mensagem do dia é: a Missão continua, porque a vida 
é missão e a missão dá sentido à vida; ligar com o texto 
bíblico (Mc 16,15-20). Dom Luciano Mendes, falecido 
arcebispo de Mariana (MG), argumentava: “Onde há povo, 
há missão; onde há missão, há mil razões de ser feliz”. 
Motivar para a continuidade. Não há Missa verdadeira sem 
Missão e não há Missão que aguente sem o sustento da 
memória viva de Jesus (Missa). 
 



• Manhã. Após o café comunitário, um encontro de 
avaliação, com a presença de todos os que participaram da 
Semana Missionária Igreja em Saída. Perguntas que podem 
servir:  

• O que mais me tocou da Semana Missionária Igreja em 
Saída? Por quê?  

•  Quais chamados e apelos eu sinto para mim, como leigo/a, 
e para a comunidade?  

• Como viabilizar e concretizar estes chamados?  

• Como continuar o que aprendemos desta Semana 
Missionária “Igreja em saída”?  
 

ATIVIDADES 
 

DOMINGO (21|10):  A Missão continua!  
 

• MISSA CAMPAL EM FRENTE A PARÓQUIA 
INICIANDO AS 18 HORAS, COM MOMENTOS 
PARA DEPOIMENTOS DAS FAMÍLIAS QUE FORAM 
VISITADAS E MEMBROS DAS EQUIPES QUE 
PARTICIPARAM DOS TRABALHOS NA SEMANA 
 

•  NOITE CULTURAL NO DOMINGO APÓS A CELEBRAÇÃO: 
LOUVORES A MARIA, COM MÚSICAS AGRADECENDO A 
SUA INTERCESSÃO PELA IGREJA E FAMÍLIAS NA 
SEMANA MISSIONÁRIA. 
 

 
 

SEMANA MISSIONÁRIA PLANEJADA PELOS MEMBROS DO COMIPA 

Presidente:  
Padre Pedro Leonides - Vigário da Paróquia Menino Jesus de Praga 
Demais integrantes: Adriane Lima (CVM), Isaias Marcelo (INFANCIA 

MISSIONÁRIA), Janaina (EV. 2000), Flávio Azevedo, Ramon Henrique (JUMEJ) 
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