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É PRECISO ANUNCIAR CRISTO ATÉ OS CONFINS DA TERRA

O Santo Padre, o Papa Francisco, pede neste mês que o Evangelho seja anunciado com
renovado vigor e entusiasmo.

São Paulo nos dá o exemplo, quando nos diz: “Anunciar o Evangelho não é glória para mim;
é uma obrigação que se me impõe. Ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho!”
(1 Cor 9,16)

Nos fala o Beato Papa Paulo VI: “’Ai de mim se não evangelizar!’ Por ele, pelo próprio Cristo,
para tanto fui enviado. Eu sou apóstolo e também testemunha. Quanto mais distante o país,
quanto mais difícil a missão, com tanto mais veemência a caridade me aguilhoa. É meu dever
pregar seu nome: Jesus é Cristo, o Filho do Deus vivo. É aquele que nos revelou o Deus
invisível, ele, o primogênito de toda criatura, ele, em quem tudo existe. É o mestre redentor dos
homens: por nós nasceu, morreu e ressuscitou.

É ele o centro da história e do universo. Ele nos conhece e ama, o companheiro e o amigo
em nossa vida, o homem das dores e da esperança. Ele é quem de novo virá, para ser o nosso
juiz, mas também – como confiamos – a eterna plenitude da vida e nossa felicidade.

Jamais cessarei de falar sobre ele. Ele é a luz, é a verdade, mais ainda, é o caminho, a
verdade e a vida. É o pão e a fonte de água viva, saciando a nossa fome e a sede. É o pastor,
o guia, o modelo, a nossa força, o nosso irmão. Assim como nós, mais até do que nós, ele foi
pequenino, pobre, humilhado, trabalhador, oprimido, sofredor. Em nosso favor falou, fez
milagres, fundou novo reino onde os pobres são felizes, onde a paz é a origem da vida em
comum, onde são exaltados e consolados os de coração puro e os que choram, onde são
saciados os que têm fome de justiça, onde podem os pecadores encontrar perdão e onde
todos se reconhecem irmãos.

Vede, este é o Cristo Jesus, de quem já ouvistes falar, em quem muitíssimos de vós já
confiam, pois sois cristãos. A vós, portanto, ó cristãos, repito seu nome, a todos o anuncio: ‘ C
risto Jesus é o princípio e o fim, o alfa e o ômega
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’ (cf. Ap 22,13), o rei do mundo novo, a misteriosa e suprema razão da história humana e de
nosso destino. É ele o mediador e como que a ponte entre a terra e o céu. É ele, o Filho do
homem, maior e mais perfeito do que todos por ser o eterno, o infinito, Filho de Deus e Filho de
Maria, bendita entre as mulheres, sua mãe segundo a carne, nossa mãe pela comunhão com o
Espírito do Corpo místico.

Jesus Cristo, não vos esqueçais, é a nossa inalterável pregação. Queremos ouvir seu nome
até os confins da terra e por todos os séculos dos séculos!”

Fonte – Liturgia das Horas - Das Homilias de Paulo VI, papa (Hom. em Manila,
pronunciada a 29 de novembro de 1970 - Séc. XX)

INTENÇÕES

Continuemos unidos ao Santo Padre, o Papa Francisco, e as suas intenções. Neste mês ele
pede respeito pelos povos indígenas. Para que os povos indígenas, ameaçados na sua
identidade e existência, sejam respeitados.

O Santo Padre com olhar voltado para a evangelização, pede pela Missão na América Latina
e Caraíbas. Para que a Igreja na América Latina e Caraíbas, através da sua missão
continental, anuncie o Evangelho com renovado vigor e entusiasmo.

E continuemos a rezar pelo nosso Brasil, por nossas famílias, nossos jovens, nossas crianças
e também pelos idosos para que diante das situações que tem sido apresentadas, o Senhor
tenha misericórdia!
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Sagrado Coração de Jesus, eu espero e confio em Vós!

REZEMOS

Rezemos a oração da missão continental: Senhor, Deus da vida e do amor, enviastes o
vosso Filho para nos libertar das forças da morte e conduzir-nos no caminho da esperança.
Movei-nos pelo dom do vosso Espírito! Fazei-nos discípulos, comprometidos com o anúncio do
Evangelho em nosso Pátria, em comunhão com a Missão Continental.

Fazei-nos missionários, caminhando ao encontro de nossos irmãos e irmãs, acolhendo a
todos, sobretudo os jovens, os afastados, os pobres, os excluídos. Virgem Mãe Aparecida,
intercedei junto ao vosso Filho, para que sejamos fiéis ao nosso compromisso de discípulos
missionários. Amém!

Jesus manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao teu!

Reze: Pai nosso, Ave Maria, Glória.
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