MÊS
MISSIONÁRIO
EXTRAORDINÁRIO

O ser e o envio missionários são os compromissos de todos os
BATIZADOS, também dos já CRISMADOS e EUCARISTIZADOS (portanto, dos
INICIADOS em Jesus Cristo). Para reavivar essa consciência batismal,
também crismal e eucarística, portanto de iniciação à vida cristã, do povo de
Deus como Igreja de Cristo em missão no mundo, o Papa Francisco
conclamou o Mês Missionário Extraordinário, com o tema: “Batizados e
enviados – A Igreja de Cristo em missão no mundo”, e irá ocorrer no próximo
mês de outubro, para celebrar o centenário da Carta Apostólica Maximum
Illud, do Papa Bento XV.
O objetivo da proposta do Mês Missionário Extraordinário do Papa
Francisco é despertar mais a consciência da missão ad gentes e de retomar,
com novo impulso, a transformação missionária da vida e da pastoral.

ª
Prioridade Pastoral Arquidiocesana: Sermos Igreja arquidiocesana,
paroquial, comunitária e familiar como “Casa da Vida”
Segunda Ação Comum (concretização da Prioridade Pastoral):
“Comprometer-se com a defesa e promoção da vida da ‘Casa Comum’ como
‘Igreja profética e missionária’ formada por pessoas e comunidades
discípulas missionárias de Jesus Cristo, vivendo no ‘processo de Iniciação à
Vida Cristã’ e na ‘consciência de sermos Igreja em estado permanente de
missão’”, tendo como uma das atividades “Detectar as ‘periferias
existenciais e geográficas’ mais palpáveis nas Paróquias (com crianças,
jovens, idosos, doentes, marginalizados) e organizar uma ‘MISSÃO POPULAR’
nas Paróquias para ir ao seu encontro como ‘Igreja em estado permanente
de missão’”.

ª
Nas paróquias das cidades de Pelotas e Capão do Leão:
Celebração Eucarística na Matriz da Paróquia Santa Teresinha, Três Vendas,
no dia 01/out (terça-feira) às 19h30min, Dia de Santa Teresinha do Menino
Jesus, Padroeira das Missões;
Nas paróquias do interior:
Celebração Eucarística no dia 01/out, Dia de Santa Teresinha do Menino
Jesus, Padroeira das Missões, ou no Domingo próximo.

ª

a) Rosário Missionário nos Grupos Bíblicos.
b) Peregrinação do Quadro-imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, com a
valorização da “Cruz da Evangelização”.
c) Acato do compromisso Concreto Missionário.

ª
Para as paróquias das cidades de Pelotas e Capão do Leão: ao longo do mês
de outubro assumir/participar de uma Celebração Eucarística no Carmelo
Coração Eucarístico de Jesus. As Missas serão realizadas às 19h30.

ª
ª
Organizar uma
Detectar as
“Missão Popular” na
periferias
Paróquia para ir ao
existenciais e
encontro como Igreja
geográficas mais
em estado
palpáveis da
permanente de
Paróquia:
missão:

Família Carentes

Quem?

Como?

Priorizar as famílias
Formar grupos para ir às famílias,
cadastradas pela Todas as lideranças; a IVC
Caritas
e os grupos de jovens;
conhecer as suas realidades e celebrar
Caritas Paroquial
a entrega dos alimentos
Paroquial/Pastoral
Social da Paróquia

Idosos e
enfermos

Identificar casas
geriátricas e casas
com idosos que
recebem visitas da
Pastoral da Saúde e
dos Ministros
Extraordinários.

Crianças

Focar em Casas de
Todas as lideranças; IVC,
Acolhimento,
Escolas de Educação
grupos de jovens e
adultos; Pastoral da
Infantil, Famílias
atendidas pela
Criança
Pastoral da Criança

Considerando que o encontro se dará
com crianças, utilizar-se da música e
atividades lúdicas como forma de
sensibilização e aproximação

Famílias
afastadas

Mapear famílias de
dizimistas afastadas
através do cadastro
de dizimistasoferentes.

Todas as lideranças;
grupos de jovens e
adultos; Missionários do
Dízimo-oferenda

Formar grupos para realizar as visitas
acompanhando os missionários do
dízimo-oferenda

Identificar as
Todas as lideranças; IVC,
famílias que
grupos de jovens e
buscaram o batismo
adultos; Catequistas da
de crianças nos
Paróquia (especialmente
últimos anos nas
mais ligados ao
Comunidades da
sacramento do Batismo)
Paróquia

Formar grupos para realizar as visitas
às famílias dos batizados

Famílias de
batizados

Todas as lideranças;
grupos de adultos e de
jovens; Pastoral da
Saúde; Ministros
Extraordinários

Formar grupos para realizar as visitas
acompanhando os agentes da Pastoral
da Saúde e/ou Ministros

ª

Rezar a Oração do Mês Missionário e refletir a Mensagem do Papa Francisco
para o Dia Mundial das Missões (ver no site da Arquidiocese).

ª
Considerando que o Dia Mundial das Missões coincide com o dia da 34ª
Romaria de Nossa Senhora de Guadalupe, a Coleta Missionária poderá ser
adiada para o último final de semana (26 e 27/out).

ª
Nas paróquias das cidades de Pelotas e Capão do Leão:
Tríduo nos dias 28, 29 e 30/out em cada Paróquia e Celebração Eucarística de
Coroamento do MME, na Catedral Metropolitana no dia 31/out (quinta-feira),
às 19h30.
Nas paróquias do interior:

Celebração Eucarística de Coroamento do MME, no Domingo próximo ao dia
31/out.
*No Tríduo destacar a atuação de Santa Teresinha do Menino Jesus, São
Francisco Xavier e outros modelos de missionários.

1 – Apresentação da Equipe missionária ao grupo visitado e da proposta da
Igreja em querer estar próxima e levar a benção de Deus
2 – Canto
3 – Sinal da Cruz e motivar a apresentação de intenções para uma oração
breve

4 – Leitura bíblica (pode ser Lc 18,1-7) e um pequeno comentário
5 – Preces espontâneas e Oração do Pai Nosso
6 – Invocação da Bênção (antes da bênção, os missionários poderão cantar:

"Esta família será abençoada..." ou “Abençoa, Senhor, as famílias. Amém...”)

Oração: Nós vos bendizemos, Senhor nosso Deus, pois quisestes que o vosso
Filho feito homem participasse da família humana e crescesse em estreita
intimidade familiar, para conhecer as aflições e provar as nossas alegrias.
Senhor, nós vos rogamos humildemente por todos nós aqui reunidos;
protegei-nos e guardai-nos, para que, confortados com o dom de vossa
graça, tenhamos justiça, paz e harmonia, e assim sermos no mundo um
testemunho de vossa glória. Por Cristo, nosso Senhor.
7 - Convidar para a participação na Comunidade.

(Caso seja possível: Fazer a aspersão da água benta e concluir com o Sinal
da Cruz)

Para mais informações acesse:
www.arquidiocesedepelotas.org
www.facebook.com/arquidiocese.depelotas/

