
 

 
PAI NOSSO MISSIONÁRIO 

 
Pai Nosso 

Pai dos seis bilhões de pessoas que povoam a terra inteira. 

 Que estais nos céus, 

Na nossa família, no nosso país, e em todo o mundo. 

 Santificado seja o vosso nome 

Sobretudo na pessoa dos mais pobres e dos mais abandonados. 

 Venha a nós o vosso Reino 

E aos irmãos dos cinco continentes,  
sobretudo os que não Vos conhecem. 
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no Céu, 

Para que todos vivam na justiça, na paz e no amor, 

e sigam pelo caminho da verdade. 
O pão nosso de cada dia nos dai hoje 

Às vítimas da fome e do ódio, da violência e da guerra, 

da miséria e da perseguição, da exclusão e da injustiça,  
do analfabetismo e do abandono, das drogas e do álcool, 

do desespero, e da falta de sentido para a vida. 
Perdoai-nos as nossas ofensas 

assim como nós perdoamos a quem nos têm ofendido. 

Mesmo a quem nos fez mal, nos odeia e nos persegue. 

 E não nos deixeis cair na tentação 

De cruzar os braços diante dos problemas por egoísmo,  
por medo, ou por cansaço. 
Mas livrai-nos do mal 

Sobretudo de esquecer ou ignorar o vosso apelo missionário, 

de amar e servir todas as pessoas.  
Amém. 
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Oração do Evangelizador 

SENHOR, te agradeço por me teres chamado 
 a tão grande missão de anunciar tua Palavra 
 a crianças, adolescentes, jovens e adultos. 
Sinto-me feliz em poder participar de tua profecia. 
Muitas vezes tenho medo como Moisés e os Profetas. 
Mas sei que não estou só. 
Ajuda-me, Senhor, a ser fiel, perseverante, 
   lutador e coerente. 
Quero colocar a minha vida em tuas mãos 
   e ser disponível ao Espírito profético, 
   anunciando vossa Palavra.  
Senhor, faze que a tua mensagem 
   chegue ao meu coração antes de anunciá-la; 
   que o meu testemunho convença  
   mais que o eco das minhas palavras. 
Maria, catequista e discípula amorosa, 
   ensina-nos a seguir pelo caminho  
   de teu Filho Jesus, 
   concretizando o projeto de justiça  
   e fraternidade. Amém. 

 

Oração do Evangelizador 

SENHOR, te agradeço por me teres chamado 
 a tão grande missão de anunciar tua Palavra 
 a crianças, adolescentes, jovens e adultos. 
Sinto-me feliz em poder participar de tua profecia. 
Muitas vezes tenho medo como Moisés e os Profetas. 
Mas sei que não estou só. 
Ajuda-me, Senhor, a ser fiel, perseverante, 
   lutador e coerente. 
Quero colocar a minha vida em tuas mãos 
   e ser disponível ao Espírito profético, 
   anunciando vossa Palavra.  
Senhor, faze que a tua mensagem 
   chegue ao meu coração antes de anunciá-la; 
   que o meu testemunho convença  
   mais que o eco das minhas palavras. 
Maria, catequista e discípula amorosa, 
   ensina-nos a seguir pelo caminho  
   de teu Filho Jesus, 
   concretizando o projeto de justiça  
   e fraternidade. Amém. 

 


