
MOTIVAÇÃO 

 Irmãos e irmãs, o mês de outubro é 
sempre dedicado a missão, é por excelência 
o mês missionário, onde animamos nossas 
comunidades e paróquias a viverem com en-
tusiasmo a missão que Jesus nos pede: que 
sejamos uma igreja em saída para ir ao en-
contro de todos os que precisam de fortaleci-
mento da sua fé e da vivencia comunitária. 

 Neste ano dedicado à São José, o 
Papa Francisco nos convida a compreender a 
missão que Deus confiou a José, que foi 
quem ajudou Maria a preservar das maldades 
do mundo o Filho de Deus. José na sua hu-
mildade compreendeu que a sua missão na-
quele momento era de proteger, acolher, cui-
dar. No seu silêncio abraçou a missão de 
Deus na vida de Maria, também como sua 
missão. A exemplo de José, também nós so-
mos discípulos missionários de Jesus Cristo. 
“Não podemos deixar de falar sobre o que 
vimos e ouvimos” (At. 4,20).  

 Estamos vivendo em tempo de pan-
demia, onde precisamos mais do que nunca 
cuidar de nós mesmos e dos nossos irmãos, 
mas ao mesmo tempo cuidar da missão que o 
Senhor Jesus nos confiou. Ir ao encontro dos 
irmãos e irmãs para encorajá-los, vencer os 
desafios, enfrentar seus medos e perseverar 
na fé, sempre confiantes na misericórdia de 
Deus. 

 Nosso desafio missionário é esse, ser 
presença de Deus, viver e ser testemunho do 
evangelho que nos convida a não esmorecer, 
levando a confiança e esperança para quem 
já não os tem. Ser sal e luz onde as trevas 
querem impor sua presença. 

 Jesus nos chama, nos capacita e nos 
envia em missão: “Vão pelo mundo todo e 
preguem o evangelho a todas as pessoas.” 
(Mc.16,15). 
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Tema: JESUS CRISTO É MISSÃO. 

Lema: Com São José, somos discípulos missionários. 

DIA 17/10/2021 
DOMINGO 

 

17h – Carreata Missionária 
(Saindo da praça da Matriz São 
José Operário) 
 

DIA 18/10/2021 
SEGUNDA-FEIRA 

 

9h às15h – Chegada e Acolhida 
dos Missionários na Paróquia; 
 

18h – Terço Missionário na  
Matriz São José Operário; 
 

19h – Missa Campal  
 

DIA 19/10/2021  
TERÇA-FEIRA 

 

15h às 17h – Visitas  
Missionárias 
 

18h30 – Terço de São José 
 

19h – Novena e Santa Missa 

DIA 20/10/2021 
QUARTA-FEIRA 

 
9h - Roda de conversa nas  
escolas. 
 
15h – Roda de conversa nas  
escolas. 
 
19h – Novena Missionária nas  
casas das famílias; 
 

DIA 21/10/2021  
QUINTA-FEIRA 

 
9h – Visita Missionária aos  
doentes (Paróquia e Comunidade) 
 
15h – Visitas Missionárias; 
 
19h – Adoração ao Santíssimo 
Sacramento e Santa Missa; 

DIA 22/10/2021 
SEXTA-FEIRA 

 
9h – Visitas Missionárias; 
 
19h – Encontro com as  
famílias; 
 

DIA 23/10/2021 
SÁBADO 

 

9h – Visitas Missionárias; 
 

19h – Encontro com os  
Jovens da Comunidade. 
 

DIA 24/10/2021  
DOMINGO 

 
8h - Santa Missa na  
Comunidade 
 

19h – Santa Missa na matriz 
(Encerramento da Semana) 
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