Cidade do Vaticano, outubro de 2019
Queridos amigos em Cristo,
Este ano 2019, em que celebramos nosso 175º aniversário, que se concluirá no dia 3 de
dezembro de 2019, festa de São Francisco Xavier, experimentaremos também um grande
acontecimento eclesial com o Mês Extraordinário Missionário.
Durante este mês de Outubro somos parceiros das Obras Missionárias Pontifícias. Além das
várias propostas missionárias organizadas pela Rede de Oração do Papa em vários países e,
em particular, o nosso ramo juvenil, o Movimento Eucarístico Juvenil, mobilizar-nos-emos
com vários projetos em nível internacional. Você pode entrar em contato com os diretores de
OPM nacionais para uma melhor sinergia durante o mês de outubro. Elementos-chave para o
Mês Missionário Extraordinário:
A intenção de oração do Papa, como todos os meses, guia a nossa oração e a nossa vida:
“Para que o sopro do Espírito Santo suscite uma nova primavera missionária na Igreja”.
A atitude chave do mês é estar disponível para a missão de Cristo.
A dinâmica interna do mês: "O coração da missão da Igreja é a oração" Francisco
1º de outubro - Mês Extraordinário Missionário lançado no Vaticano. Como Rede Mundial
do Papa, participamos com o lançamento do Vídeo do Papa.
O Vídeo do Papa de outubro está sendo produzido em
parceria com as Obras Missionárias Pontifícias.
Click To Pray, as orações são orientadas, como todos os
meses, pela intenção de oração do Papa Francisco. Este mês de
Outubro, portanto, fazem em relação com o Mês Missionário
Extraordinário, numa dinâmica de missão. As hashtags são:
#MissionaryOctober e #EMMOCT2019
Contamos com as propostas das Obras Missionárias Pontifícias MISSIO. www.october2019.va www.ppoomm.va
Na seção ORAÇÃO COM O PAPA haverá a oração oficial do Mês Missionário Extraordinário
com algumas frases introdutórias para rezar segundo o pedido do Papa Francisco. As
Pontifícias Obras Missionárias informaram seus diretores su Click To Pray para rezar durante
o Mês Missionário Extraordinário, por exemplo, MISSIO Suíça:
https://getauftundgesandt.ch/fr/application-smartphone-click-to-pray-du-mois-missionnaireextraordinaire-octobre-2019/
Toda a equipa internacional deseja-vos um grande mês missionário, à luz do Evangelho da
alegria,
P. Frederic Fornos SJ
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