
 
 

       

 

 

 

 

 

 

    ENCONTRO 34 / 29 JUN 

 

TODOS EM MISSÃO 
 
Oração Inicial 
 

Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis  

e acendei neles o fogo do vosso amor. 

– Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado;  

e renovareis a face da terra. 

 
1º Passo Statio / Preparação 
 

Momento de silêncio. 
 
2º Passo Lectio / Leitura: Que diz o texto? 
 

1Depois disto, o Senhor escolheu setenta e dois outros discípulos e 

mandou-os adiante dele, dois a dois, a todas as povoações e lugares 

aonde ele havia de ir. 2E disse-lhes: «Há uma colheita abundante, 

mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da seara que 

mande mais trabalhadores para fazer a colheita. 3Vão, mas reparem 

que vos mando como cordeiros para o meio de lobos. 4Não levem 

bolsa nem saco nem sandálias, e não parem a cumprimentar nin-

guém pelo caminho. 5Em qualquer casa onde entrarem, digam pri-

meiro: “Haja paz nesta casa.” 6Se lá houver pessoas de paz, a sau-

dação ficará com elas; se não houver, ficará convosco. 7Não andem 



de casa em casa. Fiquem numa só casa e comam e bebam do que 

vos oferecerem, pois todo o trabalhador merece o seu salá-

rio. 8Quando chegarem a uma povoação que vos receba, comam do 

que vos servirem. 9Curem todos os doentes que lá houver e digam 

ao povo: “O reino de Deus está a chegar.” 10Mas em qualquer povo-

ação onde entrarem e não vos quiserem receber, vão pelas ruas e 

digam: 11“Até o pó desta povoação, que se nos pegou aos pés, nós 

sacudimos como protesto.” Mas fiquem a saber que está a chegar o 

reino de Deus.» 
12Jesus disse ainda: «Afirmo-vos que, no dia do juízo, os habitantes 

da cidade de Sodoma serão tratados com menos dureza do que essa 

gente.» 
17Os setenta e dois discípulos voltaram muito contentes e diziam: 

«Senhor, até os espíritos maus nos obedecem quando lhes falamos 

em teu nome.» 18Jesus respondeu-lhes: «Eu via Satanás a cair do 

céu como um raio. 19Escutem! Eu dei-vos poder para pisarem cobras 

e escorpiões e vencerem a força do inimigo, sem que vos aconteça 

mal. 20Mas não se alegrem só porque os espíritos maus vos obede-

cem. Alegrem-se antes por terem os vossos nomes escritos no Céu.» 
 

(Lc 10, 1-12.17-20) 

 

• Sou testemunha de Cristo Ressuscitado? 

 

• Levo Jesus aos meus amigos e conhecidos? 

 

• Como testemunhar Jesus Cristo nos dias de hoje? 
 
3º Passo Meditatio / Meditação: O que me diz o texto? 
 

Jesus enviou os setenta e dois discípulos em missão. Somos todos 

missionários e enviados a todos. 



4º Passo Oratio / Oração 
 

A terra inteira aclame o Senhor.  

 

Aclamai a Deus, terra inteira, 

cantai a glória do seu nome, 

celebrai os seus louvores, dizei a Deus:  

«Maravilhosas são as vossas obras». 

 

A terra inteira Vos adore e celebre, 

entoe hinos ao vosso nome. 

Vinde contemplar as obras de Deus, 

admirável na sua acção pelos homens. 

 

Mudou o mar em terra firme, 

atravessaram o rio a pé enxuto. 

Alegremo-nos n’Ele: 

domina eternamente com o seu poder. 

 

Todos os que temeis a Deus, vinde e ouvi, 

vou narrar-vos quanto Ele fez por mim. 

Bendito seja Deus que não rejeitou a minha prece, 

nem me retirou a sua misericórdia. 
 

(Salmo 65 (66), 1-3a.4-5.6-7a.16 e 20) 

 
5º Passo Contemplatio / Contemplação 
 

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 ser 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. 
(Papa Francisco) 

 
6º Passo Actio / Acção 
 

• A quem vou levar o Evangelho?... 


