Exercícios Missionários
Edição online para tempos de isolamento social

Atividade diária
Ore em família pelo fim da pandemia, pela cura dos
enfermos e a proteção dos profissionais da saúde e de
serviços essenciais.

A importância da Igreja Doméstica e Missionária
Deus escolheu uma família para iniciar o seu projeto de salvação. E este símbolo nunca foi tão presente em nossa
vida quanto nos tempos de hoje. A necessidade de mudar hábitos chega até a maneira de praticar a nossa fé,
porém deve significar uma proximidade ainda maior com a Palavra de Deus e a certeza de que Jesus Cristo está
conosco em cada momento, não importando o lugar em que estamos. O Sínodo Diocesano, clama por uma Igreja
em Saída, que pratica o catolicismo onde quer que vá e não apenas dentro das paredes das igrejas. Hoje, vivendo
esta pandemia, onde a única forma de combater o contágio é o isolamento social, a importância da Igreja
Doméstica ganha dimensão fundamental na Missão da Igreja de levar: Amor ao próximo. Este amor começa em
nossa Igreja Doméstica através da reflexão da Palavra de Deus em família, com a oração feita junto com as
crianças, desenvolvendo a paciência com o cônjuge, dialogando com os filhos e semeando a esperança.

Mensagem do Papa Francisco
“Densas trevas cobriram as nossas praças, ruas e cidades; apoderaram-se das nossas vidas, enchendo tudo dum
silêncio ensurdecedor e um vazio desolador”. “... fomos surpreendidos por uma tempestade inesperada e furibunda.
Demo-nos conta de estar no mesmo barco, todos frágeis e desorientados, mas ao mesmo tempo importantes e
necessários...E, neste barco, estamos todos.” « Mestre, não Te importas que pereçamos? » « Porque sois tão
medrosos? Ainda não tendes fé? » Mas Ele também está a bordo...e “com Ele a bordo, experimentaremos que não
há naufrágio. Porque esta é a força de Deus: fazer resultar em bem tudo o que nos acontece, mesmo as coisas
ruins.” Com essa certeza de estarmos no mesmo barco, junto com Ele, precisamos reinventar nosso agir
missionário contra a angústia, o medo, a tristeza, o desânimo e o cansaço colocando em prática a “Civilização do
amor e da Esperança”. Esse é o momento de nos tornarmos missionários do Amor, da Esperança e do Cuidado!
Não é o momento de Solidão, Egoísmo e Indiferença, mas de Comunhão, Caridade e Solidariedade. Mas
principalmente é o momento de cuidarmos de nosso bem mais precioso: a Vida! A nossa e a dos outros! Como nos
diz o Papa Francisco: “...levar a unção da corresponsabilidade para cuidar e não pôr em risco a vida dos outros.”
“Cada ação individual não é um ato isolado, para o bem ou para o mal. Tem consequências para os outros, pois na
nossa casa comum tudo está interligado; as autoridades da saúde ordenam o confinamento em casa, mas são as
pessoas que o tornam possível, conscientes da sua corresponsabilidade para impedir a pandemia.”
« Uma emergência como a da Covid-19 derrota-se antes de tudo com os anticorpos da solidariedade ».
Portanto devemos aproveitar esse tempo de prova para prepararmos o amanhã, sem esquecer de ninguém. Sem
deixar ninguém para trás! "Das grandes provas da humanidade, e entre eles a pandemia, se sai melhor ou pior. Não
se sai da mesma forma": "Como você quer sair? Melhor ou pior?"
Oração de São Sebastião
Glorioso mártir São Sebastião, protegei a nós e a nossos animais contra o contágio da peste, as epidemias, as
doenças e a fome; defendei nossos rebanhos e nossas plantações, que são dons de Deus para o nosso bem e para
o bem de todos, livrai-nos da guerra e defendei-nos do pecado, que é o maior de todos os males. São Sebastião,
rogai por nós!
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