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Intenção Missionária - As intenções indicadas pelo Santo Padre ao
Apostolado da Oração para o Ano de 2006
JANEIRO
Geral: Para que o esforço de realizar a plena comunhão dos cristãos faça aumentar a reconciliação e a paz entre os
povos da terra.
Missionária: Para que os cristãos saibam acolher os migrantes com respeito e caridade, reconhecendo em cada
pessoa a imagem de Deus.
FEVEREIRO
Geral: Para que a comunidade internacional seja sempre mais consciente da urgência de colocar fim ao tráfico de
seres humanos.
Missionária: Para que os fiéis leigos advirtam na Missão a necessidade de servir o próprio País, com um maior
empenho na vida política e social.
MARÇO
Geral: Para que os jovens que procuram o sentido da vida sejam compreendidos, respeitados e seguidos com
paciência e amor.
Missionária: Para que em toda a Igreja aumente a consciência comum que favorece a colaboração e o intercambio
dos agentes missionários.
ABRIL
Geral: Para que sejam respeitados os direitos individuais, sociais e políticos da mulher em todas as nações.
Missionária: Para que a Igreja na China possa desempenhar com serenidade e plena liberdade sua missão
evangelizadora.
MAIO
Geral: Para que a riqueza dos dons dispensados pelo Espírito Santo contribua para fazer aumentar a paz e a justiça
no mundo.
Missionária: Para que nos Países de missão, os responsáveis pelas instituições públicos promovam e defendam,
com leis oportunas, a vida humana desde sua concepção até o seu fim natural.
JUNHO
Geral: Para que as famílias cristãs colham com amor todas as crianças vindas à existência, e circundem, com
afeto, os enfermos e idosos que precisam de cuidados e assistência.
Missionária: Para que os Pastores e fiéis cristãos considerem o diálogo inter-religioso e a obra d inculturação do
Evangelho, como um serviço cotidiano a prestar à causa da evangelização dos Povos.
JULHO
Geral: Para que aqueles que se encontram nos careceres, especialmente jovens, recebam o apoio necessário da
sociedade para conseguir dar um sentido à própria existência.
Missionária: Para que nos territórios de missão, os vários grupos étnicos e religiosos vivam em paz, e juntos
construam uma sociedade inspirada em valores humanos e espirituais.
AGOSTO
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Geral: Para que aos órfãos não faltem cuidados necessários para sua formação humana e cristã.
Missionária: Para que os fiéis cristãos sejam conscientes da própria vocação, em todo ambiente e circunstancia.
SETEMBRO
Geral: Para que aqueles que utilizam os meios de comunicação social o façam sempre com consciência e
responsabilidade.
Missionária: Para que nos territórios de missão, todo o Povo de Deus advirta como prioridade a formação
permanente.
OUTUBRO
Geral: Para que todos os batizados amadureçam na fé e a manifestem com escolhas de vida claras, coerentes e
corajosas.
Missionária: Para que a celebração do Dia Mundial incremente em todos os lugares o espírito de animação e
cooperação.
NOVEMBRO
Geral: Para que em todos os lugares do mundo, tenham fim todas as formas de terrorismo.
Missionária: Para que o esforço dos cristãos, unido às forças vivas da sociedade, rompam as correntes que
impedem o desenvolvimento do Continente africano.
DEZEMBRO
Geral: Para que Cristo, bom e humilde de coração, inspire os responsáveis das nações para um uso sábio e
responsáveis do poder.
Missionária: Para que, em todas as partes do mundo, os missionários vivam com alegria e entusiasmo a sua
vocação na fé, seqüela de Cristo.
Do Vaticano, 31 de Dezembro de 2004
(Agência Fides 18/1/2005)
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