
Envie seu Espírito, Senhor, 
e encha os corações de seu povo 

com um ardente desejo de seguir Jesus,
para ser seus discípulos missionários. 

Preencha-nos com alegria e desejo de conhecer sua palavra. 
Possamos nós corajosamente proclamar a Boa Nova 

para os outros;
porque quando ajudamos os outros a saberem que 

Deus os ama, 
eles conhecerão a verdadeira felicidade.

Preencha-nos com um profundo desejo pela Eucaristia. 
Podemos reconhecer Jesus na proclamação das 

Escrituras e no Partir do Pão; 
porque quando estamos unidos a Jesus, 

a alegria nasce de novo. 

Preencha-nos com um verdadeiro amor ao próximo.
Que possamos buscar oportunidades de reconciliação, 
e com grandes corações servir-mos aos necessitados; 

porque, ao servi-los, sabemos que 
estamos servindo ao seu Filho.
Com a ajuda do Espírito Santo, 

podemos nos comprometer para amar você 
e fazer sua vontade.

Nós fazemos esta oração através de Cristo, nosso Senhor.

Ano de oração

Não tenha medo de elevar seus olhos  para se permitir 
ser amado e liberado por Deus. Não tenha medo de 
se deixar guiar pelo Espírito Santo. A santidade não 
faz de você menos humano, pois é um encontro entre 
sua fraqueza e o poder da graça de Deus. Pois nas 
palavras de León  Bloy, quando tudo está dito e feito, 
“a única grande tragédia na vida, não é se tornar um 
santo”. (Papa Francisco, Gaudete e pesquisador #34)

Diocese de London: Ano de oração

Na missa de crisma, na segunda-feira da 
semana santa, anunciei que a partir do domingo 
de Pentecostes de 9 de Junho de 2019, com 
duração até o próximo domingo de Pentecostes, 
31 de Maio de 2020, Observaremos um Ano de 
Oração especial pela efusão do  Espírito Santo 
em nossa diocese enquanto procuramos ser 
“uma Igreja orientada para a missão que forma 
discípulos de Jesus”. 
Esta iniciativa foi recomendada por Equipar os Santos: A Comissão 
Diocesana das Famílias das Paróquias. Durante o Ano de Oração, 
convidamos todos os paroquianos e nossos parceiros  católicos a 
unirem-se em oração para que cada um de nós, leigos e ordenados, 
nossas paróquias e toda a nossa diocese se comprometam a 
crescer e a viver a missão de Jesus. isto é, ser “uma Igreja orientada 
para a missão que forma discípulos de Jesus”.No Pentecostes 
celebramos o derramamento do Espírito Santo sobre os apóstolos 
e sua transformação em testemunhas corajosas de Cristo. Nos 
Actos dos Apóstolos, lemos que os discípulos encontraram o 
Senhor ressuscitado. Eles saíram e conduziram muitos outros a 
Cristo.
 Durante este Ano de Oração, nós oramos para que o Espírito Santo, 
que recebemos em nosso Baptismo, nos renove, nos transforme 
e ajude cada um de nós a ser discípulos  missionários de Jesus. 
Peço-lhe que apoie esta iniciativa nas suas paróquias, nas suas 
comunidades e nas suas casas. Com a ajuda do Espírito Santo, 
cada um de nós seja renovado em nosso relacionamento com Jesus 
ressuscitado. Que possamos crescer em nossa compreensão do 
que significa ser discípulos missionários e nos comprometer a  
viver como seus fiéis discípulos.
Domingo de Pentecostes, 2019
Rev. Ronaldo P. Fabbro, CSB

Ano de oração: Domingo de Pentecoste 2019 até 2020

Ano de oração



A Diocese de London: Ser uma Igreja orientada para a missão que forma discípulos de Jesus

Na sua paróquia à No seu coração àNa sua casa àNa sua comunidade à
• Buscar a renovação da fé 

que proclamamos e um 
relacionamento pessoal 
com Deus 

• Participação plena, activa e 
atenta em cada missa 

• Junte-se ou comece um 
comité de Justiça Social 

• Estenda a mão para 
aqueles que precisam 

• Procure crescer em 
sua compreensão da 
fé; frequentar aulas de 
formação de fé  

• Envolva-se em um comité 
paroquial, grupo 

• Estudar e conhecer a 
riqueza dos ensinamentos 
da Igreja 

• Incentivar os paroquianos a 
rezar uns pelos outros  

• Ore pelos membros 
da sua equipe pastoral 
(sacerdotes, diáconos 
e leigos ministros 
eclesiásticos)

• Testemunhe e viva sua fé 
activamente 

• Encontrar e acompanhar 
os necessitados; deixe-
os saber que você é um 
seguidor de Cristo pelo seu 
amor  

• Seja virtuoso: pratique 
a prudência, a justiça, a 
temperança e a fortaleza

• Trabalhar em prol de 
comunidades construídas 
sobre justiça e paz 

• Esteja pronto para dar uma 
razão para sua esperança; 
esteja pronto para explicar 
por que você segue Jesus 

• Evite boatos
• Reconhecer cada pessoa 

como sua irmã ou irmão 
• Lidere com seus ouvidos: 

escute-o 
• Ore pelo seu bairro

• Incentivar uma cultura de 
vocações; encorajar uns aos 
outros a viver a fé

• Com o seu testemunho, 
faça da sua casa a “primeira 
igreja”

• Servir aqueles que precisam
• Ore como família / 

comunidade
• Tenha um projecto de 

alcance familiar: considere 
as necessidades dos outros 
- visite os doentes, alimente 
os famintos, etc.

• Coma juntos como uma 
família / casal 

• Promover a educação 
católica 

• Seja hospitaleiro com todos 
que visitam 

• Dê um bom exemplo um ao 
outro

• Promover o “Evangelho 
da Vida”; celebrar e 
proteger cada vida, desde 
a concepção até a morte 
natural

• Ore incessantemente 
• Ouça, conheça e estude a 

Sagrada Escritura 
• Discernir em oração como 

a sua vida diária ressoa 
com o Evangelho

• Discernir o que você está 
sendo chamado a ser e 
como você está sendo 
chamado para viver sua fé 

• Procure o que é bom, 
verdadeiro e bonito 

• Identifique-se com Cristo e 
viva sua fé

• Promover uma atitude de 
gratidão

• Seja um seguidor de Jesus, 
conheça-o e aprenda com 
Ele

• Reflectir sobre a vida dos 
santos

Em virtude do seu baptismo, todos os membros do povo de Deus tornaram-se discípulos missionários (cf. Mt 28, 19). Todos os 
baptizados, seja qual for sua posição na Igreja ou seu nível de instrução na fé, são agentes de evangelização, e seria insuficiente 

imaginar um plano de evangelização a ser realizado por profissionais, enquanto o restante dos fiéis seria simplesmente destinatários 
passivos. A nova evangelização exige envolvimento pessoal da parte de cada um dos baptizados. (Papa Francisco Evangelho Gáudio 120)

Ser um Discípulo Missionário…


