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Intenção Missionária - VATICANO - As Intenções confiadas ao Apostolado
da oração para o ano 2011
Cidade do Vaticano (Agência Fides) – Publicamos as Intenções que o Santo Padre Bento XVI confiou ao
Apostolado da Oração para o ano 2011.
Janeiro
Geral: Para que as riquezas da criação sejam preservadas, valorizadas e disponibilizadas a todos, como dom
precioso de Deus aos homens.
Missionária: Para que os cristãos possam alcançar a plena unidade, testemunhando a todo o gênero humano a
paternidade universal de Deus.
Fevereiro
Geral: Para que a família seja respeitada por todos em sua identidade e seja reconhecida a sua insubstituível
contribuição em favor de toda a sociedade.
Missionária: Para que nos territórios de missão onde a luta às doenças é mais urgente, as comunidades cristãs
saibam testemunhar a presença de Cristo ao lado dos que sofrem.
Março
Geral: Para que as nações da América Latina possam caminhar na fidelidade ao Evangelho e progredir na justiça
social e na paz.
Missionária: Para que o Espírito Santo dê luz e força às comunidades cristãs e aos fiéis perseguidos ou
discriminados por causa do Evangelho em tantas regiões do mundo.
Abril
Geral: Para que a Igreja saiba oferecer às novas gerações, através do anúncio crível do Evangelho, razões sempre
novas de vida e de esperança.
Missionária: Para que com a proclamação do Evangelho e o testemunho de vida, os missionários saibam levar
Cristo àqueles que ainda não o conhecem.
Maio
Geral: Para que aqueles que atuam nos meios de comunicação respeitem sempre a verdade, a solidariedade e a
dignidade de toda pessoa.
Missionária: Para que o Senhor doe à Igreja na China o dom de perseverar na fidelidade ao Evangelho e de
crescer na unidade.
Junho
Geral: Para que os sacerdotes, unidos ao Coração de Cristo, sejam sempre verdadeiras testemunhas do amor
atento e misericordioso de Deus.
Missionária: Para que o Espírito Santo faça surgir em nossas comunidades numerosas vocações missionárias,
dispostas a consagrar-se plenamente à difusão do Reino de Deus.
Julho
Geral: Para que os cristãos contribuam a aliviar, especialmente nos países mais pobres, o sofrimento material e
espiritual dos doentes de AIDS.
Missionária: Para as religiosas que atuam em terras de missão, a fim de que sejam testemunhas da alegria do
Evangelho e sinal vivo do amor de Cristo.
Agosto
Geral: Para que o Dia Mundial da Juventude, que se realiza em Madri, encoraje todos os jovens do mundo a
fortalecer e fundar a sua vida em Cristo.
Missionária: Para que os cristãos do Ocidente, dóceis à ação do Espírito Santo, reencontrem o vigor e o
entusiasmo de sua fé.
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Setembro
Geral: Por todos os professores, a fim de que saibam transmitir o amor pela verdade e educar aos autênticos
valores morais e espirituais.
Missionária: Para que as comunidades cristãs espalhadas no continente asiático proclamem o Evangelho com
fervor, testemunhando a sua beleza com a alegria da fé.
Outubro
Geral: Pelos doentes em estado terminal; para que em seu sofrimento, sejam sustentados pela fé em Deus e pelo
amor dos irmãos.
Missionária: Para que a celebração do Dia Mundial das Missões aumente no povo de Deus a paixão pela
evangelização e o sustento à atividade missionária com a oração e a ajuda econômica às Igrejas mais pobres.
Novembro
Geral: Pelas Igrejas orientais católicas, a fim de que sua venerável tradição seja conhecida e estimada como
riqueza espiritual para toda a Igreja.
Missionária: Para que o continente africano encontre em Cristo a força de realizar o caminho de reconciliação e de
justiça, indicado no Segundo Sínodo dos Bispos para a África. .
Dezembro
Geral: Para que todos os povos da terra, através do conhecimento e do respeito recíprocos, cresçam na concórdia e
na paz.
Missionária: Para que as crianças e os jovens sejam mensageiros do Evangelho e para que sua dignidade seja
sempre respeitada e preservada de toda a violência e abuso.
Vaticano, 31 de dezembro de 2009 (Agência Fides 23/01/2010)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 2/2

