Oração proposta pelo Papa Francisco
para o Mês Missionário Extraordinário Outubro 2019

Pai Nosso
o teu filho unigénito Jesus Cristo
ressuscitado de entre os mortos
confiou aos seus discípulos:
“ide e fazei discípulos todos os povos”.
Recorda-nos que através do batismo
nos tornamos participantes da missão da Igreja.
Pelos dons do Espírito Santo, concedei-nos a Graça
de sermos testemunhas do Evangelho,
corajosos e vigilantes,
para que a missão confiada à Igreja,
ainda longe de estar realizada,
possa encontrar novas e eficazes expressões
que levem vida e luz ao mundo.
Ajudai-nos, Pai Santo,
a fazer que todos os povos
possam encontrar-se com o amor
e a misericórdia de Jesus Cristo,
Ele que é Deus convosco, e vive e reina
na unidade do Espírito Santo,
agora e para sempre.
Ámen.

Com o apoio generoso e em estreita cooperação

Mês Missionário Extraordinário
a Igreja de Cristo em missão no mundo

“Proclamo um Mês Missionário Extraordinário para outubro de 2019, com
o objetivo de despertar mais a consciência da missio ad gentes e de retomar
com novo impulso a transformação
missionária da
vida e da pastoral.
Que o Mês Missionário Extraordinário venha a ser uma ocasião de
graça intensa e fecunda para promover iniciativas e intensificar de modo
particular a oração – alma de toda a
missão.”

Um mês extraordinário
para unir forças para a missão
O Mês Extraordinário da Missão Mundial em outubro de 2019 é uma
oportunidade única para trazer a nossa força para a missão aqui e em outros
lugares. para nos unirmos. Espero sinceramente que neste mês todos os baptizados se sintam enviados para a missão e encorajados a fazer pleno uso do
seu baptismo. para viver! Encorajo todos a proporem ideias missionárias ao
seu pároco, equipa pastoral, diocese ou vicariato.
Abaixo você encontrará um endereço de e-mail para o qual você pode
enviar suas idéias. E envie-nos os seus projectos.
Abençoado sejas!

Bispo Jean-Marie Lovey
Delegado da Conferência Episcopal Suíça
para o extraordinário mês da missão mundial

Centros de Inovação Missionária
Através de centros de inovação, os crentes podem experimentar que podem ser missionários de muitas maneiras diferentes. As atividades existentes
(grupos de oração, noites de jovens, etc.) podem ser destacadas sob o lema
«batizado e enviado». Podem ser combinadas diferentes propostas para a
implementação das quatro dimensões. Desta forma, cria-se uma embarcação
para o surgimento de ações de missão criativa. Um centro de inovação missionária pode ser realizado em diferentes níveis (diocesano / unidade pastoral
/ várias paróquias / grupos de jovens etc.) de acordo com a necessidade. Se
você está interessado em um centro de inovação, uma referência à coordenação ou à diocese é suficiente.

Três celebrações em Outubro
moldar o mês da missão
1 de Outubro: pontapé de saída
O Mês Extraordinário da Missão Mundial começa com uma cerimônia
de abertura no dia 1º de outubro de 2019, no Batistério de Riva San
Vitale, o edifício cristão mais antigo da Suíça.

20 de outubro: Domingo Mundial das Missões
Cada paróquia celebra o domingo mundial das missões no penúltimo
domingo de outubro. Aqui encontramos a vanguarda da dimensão
mundial das missões. O foco é ser igreja juntos em todo o mundo e
experimentar em si mesmos como parte da igreja mundial.

31 de outubro: Celebração da missão
No final do mês há uma celebração de caráter missionário, pois o Mês
Extraordinário da Missão Mundial é o início das atividades missionárias
dos batizados.

Forma em quatro dimensões Outubro
Aprofundar o encontro pessoal com Jesus Cristo.
Experimentar os testemunhos de santos, mártires e missionários.
Focalizar o trabalho educativo no lema “Batizado e Enviado“.
A solidariedade missionária para apoiar as partes mais pobres da igreja
mundial em suas necessidades.

Marcos 16,15

Mais informações: www.getauftundgesandt.ch ou www.baptisesetenvoyes.ch
Contacto: Oktober2019@getauftundgesandt.ch

“Ide por todo o mundo e proclamai o Evangelho a toda a
criação!”

