
 PROVINCIA MARIA ROSA MOLAS 
EQUIPE DE ANIMAÇÃO PASTORAL - OBRAS DO BRASIL 
 

 

LEMA: Juntos somos mais, somos Consolação 

MARCO DOUTRINAL: Nós somos colaboradores de Deus (I Coríntios 3,9) 

 
ORAÇÃO DE DIRECIONAMENTO 
 
Todos: Senhor, nós te damos graças por este momento de oração no qual partilhamos a vida. Ajuda-nos a ser 
missionários e missionárias pelo testemunho de vida e pelo anúncio do Evangelho da paz. Com a Tua graça, torna-nos 
instrumentos de superação da violência e ajuda-nos a cultivar a coragem de trabalhar na construção de uma sociedade 
mais justa e fraterna, onde todos sejam irmãos e irmãs. Oferecemos nossa vida, orações e doações em favor das missões 
rezemos juntos: * Pai Nosso... *Ave Maria... *Glória... 
 
BENÇÃO  
 

 
 

ANIMADOR: Invoquemos a benção de Deus sobre todos os missionários e missionárias do mundo (convidar alunos e 
educandos a se voltarem perante os pontos cardeais indicados e invocar a benção): 
 
A: O Senhor Deus da Vida abençoe e guarde todos os missionários e missionárias que vivem sua missão ao Leste! (Todos 
se voltem para o Leste).  
Todos: Amém.  
 
A: O Senhor Deus da Vida abençoe e guarde todos os missionários e missionárias que vivem sua missão ao Norte! (Todos 
se voltem para o Norte).  
Todos: Amém.  
 
A: O Senhor Deus da Vida abençoe e guarde todos os missionários e missionárias que vivem sua missão ao Oeste! 
(Todos se voltem para o Oeste).  
Todos: Amém.  
 
A: O Senhor Deus da Vida abençoe e guarde todos os missionários e missionárias que vivem sua missão ao Sul! (Todos 
se voltem para o Sul).  
Todos: Amém.  
 
A: Por intercessão dos padroeiros da Missão Santa Terezinha do Menino Jesus e São Francisco Xavier, o Deus rico em 
amor e misericórdia abençoe todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.  
Todos: Amém.  

 
*EXTRAÍDO DA CAMPANHA MISSIONARIA DA POM 


