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Missionários dos Santos Apóstolos 

Solenidade da Padroeira dos Missionários dos Santos Apóstolos 
15 de agosto 

Novena a Nossa Senhora Oferente 
(Início da Novena dia 06 agosto até 14 de agosto) 

 
 

 
Novena à Virgem Maria, Mãe de Deus: Nossa Senhora Oferente 

 

Motivação e oferecimento 
 
Como gostaríamos que a alegria da Assunção de Maria para o Céu 
fosse expressa em todos os lugares e em todas as línguas!... 
Nossa Senhora Oferente!  ... Porque ela, a primeira cristã, nos 
convida a ir ao Pai através de seu Filho Jesus Cristo e oferecer 
Jesus ao mundo. 
 
Que cada homem e mulher se conscientize de ser amado, por 
caminhos diferentes, para participar desse caminho de encontrar 
a Glória Celestial, como nossa Mãe que sempre oferece Jesus ao 
mundo através da Redenção de nossos Irmãos e Irmãs. 
 
Ao lado desta grande Solenidade, que a Igreja celebra em 15 de 
agosto, apresentamos, os Missionários dos Santos Apóstolos, a 
novena a todos os devotos de Nossa Senhora Oferente, para 
receber as graças necessárias para nossa salvação e redenção do 
mundo. 

 

Oração por todos os dias 
 

Todos Nós: DEUS ETERNO E MISERICORDIOSO, que, com 
Seu Amor Todo-Poderoso, através de Maria Oferente, deu seu 
Filho Jesus Cristo à HUMANIDADE, para redimir o mundo, 
“Humanizando-o” em sua Imagem e salvando-o com a palavra 
“Evangelizadora”.    Dê-nos a graça de apresentar seu Filho à 
nossa família, irmãos e sociedade para que eles possam assumir 
Cristo como o centro de suas vidas. Amém! 
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(Orações da Novena para cada dia) 
 

1. Primeiro dia (O Presente da Vida): 
 

Monitor / Meditação Bíblica: (Gênesis 1,26-31)  
 

" Então Deus disse: "Façamos o homem à nossa imagem e 
semelhança. Que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves 
dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre 

todos os répteis que se arrastem sobre a terra." 
 

Deus criou o homem à sua imagem criou-o à imagem 
de Deus, criou o homem e a mulher. 
 

Deus os abençoou: "Frutificai, disse ele, e multiplicai-
vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os 

peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os 
animais que se arrastam sobre a terra." 

 

Deus disse: "Eis que eu vos dou toda a erva que dá 
semente sobre a terra, e todas as árvores frutíferas que 

contêm em si mesmas a sua semente, para que vos sirvam 
de alimento. 

 

E a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus, a tudo o 
que se arrasta sobre a terra, e em que haja sopro de vida, eu dou 
toda erva verde por alimento." E assim se fez. 
 
Deus contemplou toda a sua obra, e viu que tudo era muito bom. 
Sobreveio a tarde e depois a manhã: foi o sexto dia. 

  
V. Palavra do Senhor 

R. Graças a Deus 
 

Monitor / Palavras do Padre Menard:  
 
Deus não despreza nenhuma das capacidades humanas que possuímos.  
Não vem dele?  
E se Ele nos concedeu inteligência 
ou apenas alguns talentos modestos; Ele quer que o   desenvolvamos.  
 
Jesus assumiu todos os valores humanos,  
mas a santidade a que todos nós somos chamados,  
supera a inteligência quando um cristão 
falta e pela força benevolente de Deus  
 
cresce magnificamente em um homem 
mal dotado de capacidades naturais. 
Além disso, a mais alta santidade atinge seu pleno 
 desenvolvimento na existência mais modesta.  
 
Deus é livre para esbanjar seus Dons. 
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Que vida humilde, mais simples em suas atividades  
do que a de São José! E mesmo assim... Que santidade! 
 

Amém 
(Testamento Padre Menard / Pág.  47-48) 

(Continue a novena com as orações finais de cada dia) 
 
__________________________________________________  
 

2. Segundo dia (Descubra nossa Vocação Batismal):  
Monitor / Meditação Bíblica: (Romanos 6:1-11) 
 

Que conclusão vamos tirar? Continuaremos a pecar para que a graça 
venha mais abundante? Claro que não! Se nós morremos para o pecado, 
como viveremos nele novamente? Como sabem, todos nós, sendo 
batizados em Cristo Jesus, fomos imersos em sua morte. 
 

Por este batismo em sua morte fomos enterrados com Cristo, e 
assim como   Cristo foi ressuscitado dos mortos pela Glória do 
Pai, assim nós também começamos uma nova vida.  

 
Uma representação de sua morte nos enxertou nele, mas 
também compartilharemos sua ressurreição. Como sabe, 
o velho em nós foi crucificado com Cristo.  As forças 
vivas do pecado foram destruídas para que não servimos 
mais ao pecado. 

 
Estamos mortos, não estamos? Então não devemos mais nada a 

ele. Mas se morremos com Cristo, devemos acreditar que também 
viveremos com ele. Sabemos que Cristo, uma vez ressuscitado dos 
mortos, não morre mais; a partir de agora a morte não tem poder sobre 
ele. 
 
Então há uma    morte e é uma morte de uma vez por todas. E há uma 
vida que está vivendo para Deus. Assim também você deve consideram-
se mortos pelo pecado e vivos por Deus em Cristo Jesus.  

 
V. Palavra do Senhor 

R. Graças a Deus 
__________________________________________________  
 

Monitor / Palavras do Padre Menard:  
 
Muitas vezes eu medito sobre este fato: 
"... nossa vida está escondida em Deus" ... (Colossenses 3:3) 
É sobre nossa vida em Cristo Jesus. 
 
Esta vida oculta em Deus que recebemos no batismo, e faz 
de nós filhos de Deus. Essa vida misteriosa, 
essa vida verdadeira, 
não é visível aos olhos dos homens. 
 
Graças a ela temos essas energias espirituais, essas 



4 
 

capacidades divinas de acreditar na esperança e de amar... 
 
Podemos seguir em frente como alguém que vê o invisível... 
O Espírito Santo nos permite viver como filhos de Deus. 
 

Amém 
(Testamento Padre Menard / Pág.  47) 

(Continue a novena com as orações finais de todos os dias)   
 
__________________________________________________  
 

3. Terceiro dia (Vocação familiar): 
Monitor / Meditação Bíblica: (Mateus 12:46, 50). 
 

Jesus falava ainda à multidão, quando veio sua mãe e seus irmãos e 
esperavam do lado de fora a ocasião de lhe falar. 
 

Disse-lhe alguém: Tua mãe e teus irmãos estão aí fora, e querem 
falar-te. 
Jesus respondeu-lhe: Quem é minha mãe e quem são meus 

irmãos? 
 
E, apontando com a mão para os seus discípulos, acrescentou: Eis 
aqui minha mãe e meus irmãos. 
 

Todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é 
meu irmão, minha irmã e minha mãe. 

 
V. Palavra do Senhor 

R. Graças a Deus 
 
Monitor / Palavras do Padre Menard: 
 
Meu Deus, meu Pai.  
Com e no meu corpo mortal, em Jesus e através de Jesus, 
Quero realizar o grande sonho da minha vida...: 
 
Estar presente em cada família humana 
Ajudando-a a viver plenamente o mistério do AMOR 
que une Jesus com sua Igreja. 
 
Estar presente em cada país, 
para que possa ser considerado diferente, complementar,  
a serviço do outro e nunca superior, 
evitando assim qualquer conflito inútil e, acima de tudo, guerras. 
 

Amém 
(Testamento Padre Menard / Pág.  13,15) 

(Continue a novena com as orações finais de todos os dias) 
 
__________________________________________________  
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4. Quarto dia (Vocação para ser um leigo 
comprometido):  

 
Monitor / Meditação Bíblica: (João 21:15-18). 
 

Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: “Simão, 
filho de João, amas-me mais do que estes?”. Respondeu ele: 
“Sim, Senhor, tu sabes que te amo”. Disse-lhe Jesus: 
“Apascenta os meus cordeiros. 

 
Perguntou-lhe outra vez: “Simão, filho de João, amas-
me?”. Respondeu-lhe: “Sim, Senhor, tu sabes que te amo”. 
Disse-lhe Jesus: “Apascenta os meus cordeiros. 
 
Perguntou-lhe pela terceira vez: “Simão, filho de João, 
amas-me?”. Pedro entristeceu-se porque lhe perguntou 
pela terceira vez: “Amas-me?” –, e respondeu-lhe: 
“Senhor, sabes tudo, tu sabes que te amo”. Disse-lhe 

Jesus: “Apascenta as minhas ovelhas. 
 
Em verdade, em verdade te digo: quando eras mais moço, 
cingias-te e andavas aonde querias. Mas, quando fores velho, 
estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para 
onde não queres. 
 

V. Palavra do Senhor 
R. Graças a Deus 

 

Monitor / Palavras do Padre Menard: 
 
Meu Deus, meu Pai.  
Com e no meu corpo mortal, em Jesus e através de Jesus, 
Quero realizar o grande sonho da minha vida... 
 
Em particular, estar presente em cada um dos membros 
do trabalho dos Santos Apóstolos, nas diferentes famílias religiosas: 
   
Sociedade dos Santos Apóstolos (sacerdotes e irmãos),  
Sociedade das Irmãs dos Santos Apóstolos, 
Sociedade de Missionários dos Santos Apóstolos (sacerdotes e irmãos), 
 
Nos leigos afiliados ao nosso trabalho, colaboradores indispensáveis...  
Para cada um e cada um 
Seja fiel ao carisma, à vocação 
E para a missão do trabalho dos Santos Apóstolos... 
 

Amém 
(Testamento Padre Menard / Pág.  13,15-16) 

(Continue a novena com as orações finais de todos os dias)   
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__________________________________________________  
 

5. Quinto dia (Orar pela Vocação Missionária, Religiosa 
ou Religiosa):  

 
Monitor / Meditação Bíblica: (Atos 2:40-47) 
 

Ainda com muitas outras palavras exortava-os, dizendo: “Salvai-
vos do meio dessa geração perversa!”. Os que receberam a sua 
palavra foram batizados. E naquele dia elevou-se a mais ou menos 
três mil o número de adeptos.  

 
Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões 

em comum, na fração do pão e nas orações. De todos eles 
se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos 
também muitos prodígios e milagres em Jerusalém, e o 
temor estava em todos os corações.  
 
Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em 
comum. Vendiam as suas propriedades e os seus bens, 

e dividiam-nos por todos, segundo a necessidade de cada 
um. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo.  

 
Partiam o pão nas casas e tomavam a comida com alegria e 
singeleza de coração, louvando a Deus e cativando a simpatia de 
todo o povo. E o Senhor cada dia lhes ajuntava outros, que estavam 
a caminho da salvação. 

 
V. Palavra do Senhor 

R. Graças a Deus 
 

Monitor / Palavras do Padre Menard: 
 
Durante minha vida, aqui na terra, 
quantas vezes eu pedi ao Senhor para me conceder 
a oportunidade de demonstrar minhas disposições para você,  
com a maior prova de AMOR que Jesus descreveu: "...  
para dar a vida para aqueles que amam..." 
 
Peço-lhe que reflita bem sobre a oração de Francisco de Assis:  
... Senhor me faça um instrumento de sua paz...! 
Lá você encontrará a resposta para muitos dos 
problemas da vida comunitária e apostolado. 
 
Ela vai ajudá-lo a viver na realidade da vida cotidiana, 
a Espiritualidade do "CORPO MÍSTICO DE CRISTO". 
 

Amém 
(Testamento Padre Menard / Pág.  17) 

(Continue a novena com as orações finais de todos os dias) 
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__________________________________________________  
 
 

6. Sexto dia (Orar pela Vocação para ser ministro da 
Igreja): 

 
Monitor / Meditação Bíblica: (João 17:1-11) 
 

Oração Sacerdotal - Jesus falou assim e, levantando seus olhos 
ao céu, e disse: Pai, é chegada a hora; glorifica a teu 
Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti; Assim como 
lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a 
todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam, 
a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem 
enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que 
me deste a fazer.  

 
E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela 
glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. 
Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste; 
eram teus, e tu mós deste, e guardaram a tua palavra.  
 

Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de 
ti; porque lhes dei as palavras que tu me deste; e eles as 
receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e 
creram que me enviaste.  
 
Eu rogo por eles; não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me 
deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as 
tuas coisas são minhas; e neles sou glorificado. E eu já não estou 
mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai 
santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam 
um, assim como nós. 

 
V. Palavra do Senhor 

R. Graças a Deus 
 
 

Monitor / Palavras do Padre Menard: 
 
Minha missa diária 
é o grande privilégio que o Senhor Jesus me concedeu, 
fazendo-me seu sacerdote. 
 
Meu reconhecimento quer ser infinito, constante...  
e por toda a eternidade.  
 
Para esses dois grandes eventos, 
meu batismo e minha ordenação sacerdotal.  
Todos os dias, tenho que celebrar a eucaristia com alegria... 



8 
 

e mesmo várias vezes por dia, 
quando a ocasião surge ou eu propício. 
 
Jesus eu quero celebrar a missa...  
e eu desejo fazê-lo até o fim da minha vida, aqui na terra...  
como se fosse minha primeira e última missa.   
 

Amém 
(Testamento Padre Menard / Pág.  33) 

(Continue a novena com as orações finais de todos os dias) 
__________________________________________________  
 
 

7. Sétimo dia (Orar pela Vocação para ser um servo 
líder no mundo): 

 
Monitor / Meditação Bíblica: (João 13:1-17) 
 

Ora, antes da festa da páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua 
hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus, que 
estavam no mundo, amou-os até o fim. E, acabada a ceia, tendo já o diabo 
posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, 
sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que 
havia saído de Deus e ia para Deus, Levantou-se da ceia, tirou as vestes, 
e, tomando uma toalha, cingiu-se. 
 
Depois deitou água numa bacia, e começou a lavar os pés aos discípulos, 
e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, 
pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? 
Respondeu Jesus, e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu agora, mas 
tu o saberás depois. 
 

Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu 
te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: 

Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. 
Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar 
senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora vós estais 
limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia 
de trair; por isso disse: Nem todos estais limpos. 
 
Depois que lhes lavou os pés, e tomou as suas vestes, e se 
assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos 
tenho feito? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis 

bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os 
pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei 

o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também.  
 
Na verdade, na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu 
senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas 
coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. 

 
V. Palavra do Senhor 

R. Graças a Deus 
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Monitor / Palavras do Padre Menard: 
 
Como, cada vez mais eu descubro minhas limitações,  
minhas misérias incuráveis tão típicas de mim, 
meus grandes defeitos que eu não posso corrigir, meus muitos pecados. 
 
Do fundo do abismo eu grito para você Senhor! 
Só o Espírito de Jesus pode me livrar do meu egoísmo que sempre 
ele renasce e tende a me justificar. 
 
Sei que sou muito sensível à falta de consideração e reconhecimento. 
Perdoe Jesus e obrigado!  
Jesus Você é o único santo, você é o único grande, 
Você é o único professor. 
Eu confio totalmente em você. 
Você é minha única SALVAÇÃO... 
 
 E a salvação de todos os   meus irmãos. 
Obrigado por experimentar às vezes 
a alegria perfeita de Francisco de Assis 
1(Leia a página ed. 83-89 / Anexo 2 Alegria Perfeita / São Francisco de Assis)  
tão especificamente descrito. 
 
É o comentário mais bonito 
das Beatitudes que eu conhecia.  
Ave Maria...   

 
Amém 

(Testamento Padre Menard / Pág.  37-38) 
(Continue a novena com as orações finais de todos os dias)   

 
___________________________________ 
 

8. Oitavo dia (Rezemos pela humanização do mundo): 
 
Monitor / Meditação Bíblica: (Mateus 9:27-38) 
 

Quando Jesus se retirou de lá, ele foi seguido por duas pessoas cegas que 
gritavam: "Filho de Davi, tenha compaixão por nós!" Quando Jesus 
estava em casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus perguntou-lhes: 
"Você acha que eu posso fazer isso?" Eles responderam: "Sim, Senhor."  
 
Então Jesus tocou seus olhos, dizendo: "Faça assim, assim como você 
acreditou." E seus olhos viram. Ele então ordenou severamente: 
"Certifique-se de não contar a ninguém." Mas eles, assim que saíram, 
publicaram por toda a região. 
 
Assim que os cegos partiram, eles trouxeram um que tinha um demônio 
e não podia falar. 
 

                                                      
1 (Leia a página ed. 83-89 / Anexo 2 Alegria Perfeita / São Francisco de Assis) 
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Jesus expulsou o diabo, e os mudos começaram a falar. As pessoas 
ficaram espantadas e todos disseram: “nunca vimos nada parecido em 
Israel." 

 
Em vez disso, os fariseus comentaram: "Ele expulsa os demônios 

com a ajuda do príncipe dos demônios." Jesus percorreu todas 
as cidades e cidades; lecionou em suas sinagogas, deu a volta 
às boas notícias do Reino e curou todas as doenças.  
 
Ao contemplar aquela grande multidão, Jesus sentiu 

compaixão, porque estavam deteriorados e desencorajados, como 
ovelhas sem pastor.  E ele disse aos seus discípulos: "A colheita é 
abundante, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peça ao dono da 
colheita que envie trabalhadores para recolher sua colheita. 
 

V. Palavra do Senhor 
R. Graças a Deus 

 
Monitor / Palavras do Padre Menard: 
 
Na verdade, o ódio não é destruído pelo ódio;  
o ódio é destruído com o AMOR. 
 
Quem é conhecido como "um mal"  
é quase sempre uma pessoa miserável e amarga, 
que ninguém pensou em tirar sua corda sensível a amá-lo...   
amando-o de qualquer maneira...   
 
A coisa mais importante na vida 
não é mais pecar, mas amar... 
O verdadeiro amor começa lá, 
onde nada é esperado em troca (S. Exupery). 
 
O amor é apreciado na alegria, no sucesso do outro... 
é    fazer a alegria do outro, é fazer o sucesso do outro.  
 
Amor não é sobre sentimento 
que se ama, mas em querer amar. 
O amor   que se dá enriquece infinitamente   mais do que o que se recebe. 
 
É preciso muito pouco para uma vida mudar; 
o amor no coração e o sorriso nos lábios...  
 

Amém 
(Testamento Padre Menard / Pág.  59-60)  

(Continue a novena com as orações finais de todos os dias)   
 
____________________________________________ 
 

9. Nono dia (Orar pela Evangelização do mundo) 
 
Monitor / Meditação Bíblica (Gálatas 2,19-21): 
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"... Na verdade, eu, pela lei, morri, a fim de viver por Deus: com 
Cristo estou crucificado: e não sou mais eu quem vive, mas é Cristo 
que vive em mim. 

 
E a vida que vivo agora no corpo, eu a vivo pela minha fé no Filho 

de Deus, que me amava e se entregou à morte por mim. Eu não tenho 
tão inútil a graça de Deus, pois se pela lei a justificativa foi obtida, 

então Cristo teria morrido em vão. 
 

V. Palavra do Senhor 
R. Graças a Deus 

 
 
Monitor / Palavras do Padre Menard: 
 
também buscar porque você me busca paz descansar em Você fidelidade 
se um dia eu puder me aceitar, 
é porque você sempre me aceitou.  

 
Você está em mim, ainda mais amoroso do que ser amado. 
 Ainda mais amando do que sendo amado, 
Muito mais servindo do que sendo servido. 

 
Para você eu posso esquecê-lo, negar-lhe. 
Você se lembra de mim, para sempre. Pai, o que está aqui. 

 
Talvez eu queira deixar de ser seu filho. 
Mas você nunca quer deixar de ser meu pai. 
 

Amém 
(Testamento Padre Menard / Pág. 39) 

(Continue a novena com as orações finais de todos os dias)  
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Orações Finais da comunidade com a Virgem Maria 
Nossa Senhora Oferente 

 

ORAÇÃO VOCACIONAL M.S.A. 
 
Pai Santo, teu Filho Jesus nos há dito: “Grande é a 
messe, mas poucos são os operários. Rogai ao Senhor 
da messe que mande operários para a sua messe”. 
Dirigimos-te, pois, nossa oração com toda confiança 
e segundo os desejos do seu coração.  
   

 Que cada cristão tome consciência de sua responsabilidade 
como cidadão do Reino e pedra viva da sua Igreja.  
  
Elege, dentre o teu povo, os operários apostólicos, sacerdotes, 
diáconos, religiosos, religiosas, e leigos comprometidos, para 
que a Boa Nova seja proclamada em todas as nações e tua 
misericórdia seja conhecida por todos nossos irmãos e irmãs. 
Amém.     
 

 
Maria, Rainha dos Apóstolos. / Rogai por nós. 

Os Santos Apóstolos. / Roguem por nós. 
São Francisco de Assis. / Rogai por nós 

Padre Eusébio Menard. / Intercede por nós. 
 

(Cum permissum superiorum) 
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Oração pela intercessão do Padre Menard 
Fundador dos Missionários dos Santos 

Apóstolos 
 
 

 
 
Pai, você que chama para seguir Jesus,  

nós te abençoamos pelo trabalho  
que fez teu servo,  
o Padre Eusébio Menard. 
 
Você o escolheu para dar numerosos 
apóstolos para a Igreja, confirme a santidade deste mensageiro 
da tua Palavra,  
concedendo-nos 
o favor que lhe pedimos ... 
 
(Intenção pessoal / oração silenciosa) ... 
 
Que por intercessão e pelo poder do Espírito Santo, 
vamos trabalhar despertando vocações e 
formando ministros na Igreja e para o mundo. 
 
Te pedimos, Deus de Amor, pelos séculos  
dos séculos. Amém 
 
(Pai Nosso, Ave Maria, Glória) 

(cum permiso superiorum) 
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Oração a 

NOSSA SENHORA OFERENTE 
 

Maria, Rainha dos Santos Apóstolos, 
mostrai á Jesus, em nossas vidas. 

 
 
 
 
 

Dirige: Maria, Rainha, Mãe de Deus e dos Santos Apóstolos.  
 
Todos: Queremos eleger-te mãe e protetora de nossa família, de 

nossa comunidade. Estiveste presente nos momentos 
difíceis dos apóstolos e discípulos de Jesus. 

 
Sentimo-nos chamados a testemunhar e apresentar ao mundo, 
Jesus, que por sua morte e ressurreição nos redime das nossas 
fraquezas e misérias, das nossas limitações e descrenças. 
 
Intercedei por nós, junto a teu Filho, o Cristo Ressuscitado. 
Socorrei-nos e iluminai-nos na nossa caminhada. Resgatai nossa 
falta de amor pelo outro e por nós mesmos. Zelai por nosso 
apostolado de Amar, Humanizar e Evangelizar. 
 
Cuidai de nossa missão no mundo, amar sempre ao próximo e, 
acima de tudo, protegei mãe querida, a cada um, com seu manto 
humano, divino e purificado pela bondade de Deus Pai e Criador. 
 
Todos 3 Ave Maria. 
 

Dirige: Santa Maria, Mãe de Deus e dos Santos Apóstolos. Mãe que Humaniza 
e Evangeliza.  

 
Todos: Rogai por nós, agora e na hora de nossa Ressurreição. AMÉM   
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Bênção Final: 
 

 Que Deus, o Pai Eterno, nos abençoe, através de seu Filho Jesus 
Cristo, que se ofereceu ao mundo para nos redimir do pecado, para 
construir uma humanidade reconciliada e reconciliada de todos os 
homens e mulheres, e viver em Paz... 

o Amém 
 

 Que Deus não seja pai, abençoe a todos nós e a toda a nossa família, 
para que ele possa encontrar a verdadeira vida de batismo e ser luz 
e testemunho do mundo... 

o Amém 
 

 Que Deus, o Pai Eterno, nos abençoe, para que possamos ser um 
instrumento de Humanização e Evangelização para nossos Irmãos 
e Irmãs... 
o Amém 

 
 Que Deus, o Pai Eterno, nos abençoe, para que possamos ser um 

instrumento para que nossos irmãos e   irmãs descubram sua 
vocação neste mundo... 
o Amém 

 
 Deus te abençoe, com a intercessão de Nossa 

Senhora Oferente, em nome do PAI e do FILHO e 
do ESPÍRITO SANTO.  

 

 Amém 
 

 
 


