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NEWS 1 – Conhecem a rede de oração do Papa?  
 

 

RESUMO – Que é o Apostolado da Oração? 

Qual é o resumo do documento aprovado pelo Papa Francisco em dezembro de 2014: «Um 
caminho com Jesus em disponibilidade apostólica»? Este documento apresenta os 
fundamentos do processo de recriação. 

 

Respondemos a esta pergunta em duas secções (Ver Documento 1, capítulo 3): 

 –  Na primeira apresentamos um itinerário de fé que nos inspira a ser cada vez 
mais disponíveis para a missão de Jesus, e chamamos-lhe “Um caminho do 
coração”. 

 –  A segunda explica o sentido atual da nossa missão de sermos apoio para o Papa 
e para a Igreja, ao serviço dos desafios da humanidade, comprometendo-nos 
diariamente com as suas intenções mensais de oração. 

1 – O Apostolado da oração é a rede mundial de oração do Papa. Convida os cristãos, cada 
um na sua realidade quotidiana, a fazerem-se disponíveis para a missão de Cristo, a 
mobilizarem-se a favor dos desafios que a humanidade e a missão da Igreja nos apresentam; 
desafios contidos nas intenções de oração que o Papa nos propõe mensalmente. Este é um 
modo muito simples de “sentir com a Igreja” (EE 352-379), “rezando pelos anseios do 
coração do mundo, com as suas alegrias e sofrimentos, fazendo da oração um serviço e 
acompanhando quem, dia a dia, trabalha por estes desafios” (Carta do P. Adolfo Nicolás). 

No documento 1 dizemos: “Consideramos as intenções do Papa como verdadeiros desafios 
pelos quais rezar e mobilizar as nossas vidas”. 

– Em primeiro lugar, são desafios para a nossa vida pessoal, pois chamam-nos a viver em 
coerência com aquilo pelo qual estamos a rezar. 

– São também convites para nos aproximarmos, durante o mês a que dizem respeito, de 
outras pessoas ou instituições que trabalham no problema pelo qual estamos a rezar, sejam 
ou não membros da Igreja, procurando formas de colaboração conjunta a favor daquilo que 
é de interesse mútuo. 

2 – O Apostolado da Oração é também um caminho acessível a todos para despertar a 
capacidade missionária dos católicos. Leva-nos por um “caminho do coração” que centra a 
vida numa relação pessoal e afetiva com Jesus Cristo, para fazer nossa a compaixão de Jesus 
e para Lhe oferecer a nossa disponibilidade apostólica (Nº 8 Um caminho do coração). 

O nosso desejo é que o AO, com este processo de recriação, possa também dar apoio à 
formação de leigos e ajudar na revitalização espiritual de grupos eclesiais e paróquias, numa 
perspetiva missionária. 


