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Intenção Missionária - VATICANO - As intenções confiadas pelo Papa ao
Apostolado da Oração para 2013
Cidade do Vaticano (Agência Fides) – Publicamos as intenções que o Santo Padre Bento XVI confiou ao
Apostolado da Oração para 2013.
Janeiro
Geral: Para que neste "ano da fé" os cristãos possam aprofundar o conhecimento do mistério de Cristo e
testemunhar com alegria o dom da fé Nele.
Missionária: Para que as comunidades cristãs do Oriente Médio, muitas vezes discriminadas, recebam do Espírito
Santo a força da fidelidade e da perseverança.
Fevereiro
Geral: Para que as famílias migrantes, especialmente as mães, sejam ajudadas e acompanhadas em suas
dificuldades.
Missionária: Para que as populações que enfrentam guerras e conflitos possam ser protagonistas na construção de
um futuro de paz.
Março
Geral: Para que cresça o respeito pela natureza, consciente de que toda a criação é obra de Deus confiada à
responsabilidade humana.
Missionária: Para que os bispos, presbíteros e diáconos sejam anunciadores incansáveis do Evangelho até os
confins da terra.
Abril
Geral: Para que a celebração pública da fé seja fonte de vida para os fiéis.
Missionária: Para que as Igrejas particulares nos territórios de missão sejam sinal e instrumento de esperança e
ressurreição.
Maio
Geral: Para que aqueles que administram a justiça trabalhem sempre com integridade e consciência.
Missionária: Para que os seminários, especialmente as Igrejas de missão formem pastores segundo o Coração de
Cristo, inteiramente dedicados ao anúncio do Evangelho.
Junho
Geral: Para que prevaleça entre os povos uma cultura de diálogo, compreensão e respeito mútuo.
Missionária: Para que lá onde é mais forte a influência da secularização, as comunidades cristãs saibam promover
efetivamente uma nova evangelização.
Julho
Geral: Para que a Jornada Mundial da Juventude que se realiza no Brasil incentive todos os jovens cristãos a
serem discípulos e missionários do Evangelho.
Missionária: Para que em todo o continente asiático se abram as portas aos mensageiros do Evangelho.
Agosto
Geral: Para que pais e educadores ajudem as novas gerações a crescerem com uma consciência reta e uma vida
coerente.
Missionária: Para que as Igrejas particulares no continente africano, fieis ao anúncio do Evangelho, promovam a
construção da paz e da justiça.
Setembro
Geral: Para que os homens do nosso tempo, muitas vezes oprimidos pelo barulho, redescubram o valor do silêncio
e saibam ouvir a voz de Deus e dos irmãos.
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Missionária: Para que os cristãos que sofrem perseguição em várias regiões do mundo possam ser, com seu
testemunho, profetas do amor de Cristo.
Outubro
Geral: Para que aqueles que se sentem esmagados pelo peso da vida, a ponto de desejar o fim, possam sentir a
proximidade do amor de Deus.
Missionária: Para que a celebração do Dia Mundial das Missões torne todos os cristãos conscientes de serem não
apenas destinatários, mas também anunciadores da Palavra de Deus.
Novembro
Geral: Para que os sacerdotes que passam dificuldades sejam consolados em seu sofrimento, ajudados em suas
dúvidas e confirmados em sua fidelidade.
Missionária: Para que as Igrejas na América Latina, como fruto da missão continental, enviem missionários a
outras Igrejas.
Dezembro
Geral: Para que as crianças vítimas de abandono e toda forma de violência possam encontrar amor e proteção.
Missionária: Para que os cristãos, iluminados pela luz do Verbo Encarnado, preparem a humanidade para vinda do
Salvador.
Do Vaticano, 16 de dezembro de 2011
(Agência Fides 13/01/2012)
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