
NOSSA SENHORA DA ESTRADA  
 

ORAÇÃO 
Maria, mãe dos peregrinos, 

caminhaste pelos montes da Judéia levando, 

solícita, Jesus e sua alegria; caminhaste de 

Nazaré a Belém, 

onde nasceu Teu menino, Nosso Senhor; 

caminhaste pelas estradas  do exílio 

a fim de defender a vida 

do Filho do Altíssimo; 

caminhaste pela subida do Calvário, 

e, debaixo da cruz, sofrendo, recebeste-nos como 

filhos e filhas. Te pedimos, 

continua a caminhar com o teu povo 

e junto aos missionários e missionárias 

do teu Filho, que pelas estradas do Brasil, da América Latina e do mundo 

inteiro, como Tu, Arca da Aliança, querem levar Jesus a todos os povos. 

Abençoa-nos. Defende e preserva de todo mal os teus filhos e filhas que hoje 

estão viajando. Amém! (Pai-Nosso, Ave-Maria e Glória ao Pai) 

 
_ 

Esta imagem de Nossa Senhora 

da Estrada estava na casa do 

fundador da Companhia de 

Jesus: os Jesuítas. A oração à 

Nossa Senhora da Estrada fazia-

se mais intensa quando os 

missionários deixavam a casa de 

Inácio de Loyola e iniciavam 

suas caminhadas apostólicas pelo 

mundo afora. 

Guido Maria Conforti, conhecendo 

estes acontecimentos históricos, 

mandou fazer uma cópia da imagem e a 

mandou na China aos missionários. 

Atrás do quadro escreveu: “Aos 

missionários da China ofereço, com 

carinho e amor de irmão, esta artística 

cópia da imagem de N.S. da Estrada. 

Frente a ela Santo Inácio e São 

Francisco Xavier expressaram sua 

devoção de filhos”. 
 

 

Acessem: 
http://www.xaverianos.org.br/ 
http://www.padrejoaobortoloci.blogspot.com.br/ 

http://leigosxaverianos.blogspot.com.br/ 

NOVENA MISSIONÁRIA DE 

SÃO GUIDO MARIA CONFORTI 

 

 

 

 

“O AMOR DE CRISTO NOS 

IMPULSIONA 

A FAZER DO MUNDO 

UMA SÓ FAMÍLIA” 

http://www.xaverianos.org.br/
http://www.padrejoaobortoloci.blogspot.com.br/
http://leigosxaverianos.blogspot.com.br/


Orações para todos os dias 
 

Oração inicial 
 

Deus, Pai de todos os povos, que no Espírito de 

vosso Filho,sois origem de tudo o que é bom e 

santo. 

Nós vos louvamos pela vida de vosso servo São 

Guido Maria Conforti. Ele, contemplando Jesus 

crucificado e reconhecendo Nele vosso amor 

por todas as criaturas,dedicou toda sua vida ao 

anúncio do Evangelho. 

 

Nós vos agradecemos porque o destes aos 

missionários xaverianos como pai, 

à Igreja como pastor e missionário, 

 e a todos como exemplo de virtude e modelo de 

santidade.      

Nós vos pedimos, por sua intercessão aumentai nossa fé, para sermos também    

anunciadores do vosso amor, 

testemunhas de esperança e 

construtores do vosso Reino. 

A vós, louvor, honra e glória 

pelos séculos. Amém. 

 

Oração final 

São Guido Maria Conforti 
 

Senhor, Pai onipotente e misericordioso, 

que pela morte e ressurreição de vosso filho, 

Jesus Cristo, revelastes ao mundo o vosso 

infinito amor e, pela força do Espírito Santo, 

nos tornastes capazes de nos comprometer 

com as práticas da fraternidade universal, 

vos pedimos que chegue a todos os povos o anúncio do evangelho e todos       

sejam reunidos numa só família, na paz, justiça, fraternidade e amor. Pedimos-vos,   

ainda, pela intercessão de São Guido Maria Conforti, a graça de  

.....................................................................................................................................

. 

Desde já vos agradecemos, Pai bondoso, e vos damos todo louvor e toda glória. 

Amém! 
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DECÁLOGO DO MISSIONÁRIO 
 

1. Escutar - O missionário (a) é alguém com capacidade de escuta e 
diálogo, que sabe adaptar-se a outras culturas descobrindo seus valores 
sem sentir-se superior a ninguém. Tem convicções profundas, porém, nem 
por isso considera-se o único possuidor da verdade. 
 

2. Acolher - O missionário valoriza as pessoas, aprende a valorizar a 
hospitalidade e a acolhida dos pobres. Por isso, gosta da presença do 
povo e ser rodeado por ele. 
 

3. Solidarizar - O missionário não vive à margem dos problemas do seu 
povo, nem cai em atitudes paternalistas. Leva na sua formação uma 
grande sensibilidade humana e social com um forte sentido de justiça e 
verdade. 
4. Resistir - Consciente da situação em que vive, o missionário sabe 
"aguentar" os momentos difíceis sem desistir. Faz-se presente quando 
precisam dele, porque sabe que a sua missão não tem horários. 
 

5. Esperar - A paciência é uma das virtudes mais missionárias. Caminhar 
com um povo e colocar-se no ritmo de sua história, implica saber esperar 
com paciência o que vai acontecer. 
 

6. Crer no Deus da Vida - A fé em Deus e o amor profundo e pessoal a 
Cristo sustentam o missionário. Se não houver fé, não há missão. Da fé 
nasce sua paixão pelo anúncio do Evangelho. 
 

7. Amar sem condições - Encontramos Deus e Cristo nos pobres, nos 
que sofrem e morrem, já que eles são os preferidos de Deus. Com eles o 
missionário percorre os caminhos do Evangelho, amando, como Jesus 
cada irmão. 
8. Orar sem desanimar - A oração alimenta cada dia a fé do missionário. 
Na oração e na escuta da palavra de Deus, o missionário aprende a 
construir o Reino, com perseverança e coragem. 
 

9. Assumir a Cruz - Missão, cruz e missionário formam um trio 
inseparável, como a vida de Jesus. Não há outro caminho possível para 
percorrer. A "missão nasce e cresce aos pés da cruz".  
 

10. Ser coerente - A credibilidade do missionário apóia-se no testemunho 
de vida, até as últimas consequências. Necessita de muita paciência 
consigo mesmo para começar de novo cada dia sem desanimar frente aos 
fracassos.     
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CANTOS 
 

01- AGORA É TEMPO 

Agora é tempo de ser Igreja! 

Caminhar juntos, participar! (bis) 

 

1.Somos povo escolhido, e na fronte 

assinalados/Com o nome do Senhor, 

que caminha ao nosso lado. 

 

2.Somos povo em missão, já é 

tempo de partir. É o Senhor que nos 

envia, em seu nome a servir. 

 

3.Somos povo-esperança, vamos 

juntos planejar/Ser Igreja a servir, e 

a fé testemunhar. 

 

4.Somos povo a caminho, construin-

do em mutirão/Nova terra, novo 

Reino, de fraterna comunhão. 
 

02- NOSSA SENHORA DO CAMINHO 

 

1. Pelas estradas da vida /nunca 

sozinho estás, contigo pelo caminho, 

Santa Maria vai.  

Ó vem conosco, vem caminhar, 

Santa Maria, vem! (bis)  

 

2. Mesmo que digam os homens: 

"Tu nadas podes mudar!", lutas por 

um mundo novo de unidade e paz.  

 

3. Se pelo mundo os homens, sem 

conhecer-se vão, não negues nunca a 

tua mão a quem te encontrar.  

 

4. Se parecer tua vida/ inútil 

caminhar,/ pensas que abres 

caminho: outros te seguirão!   
 

 

03- A FÉ É COMPROMISSO 
 

1.A fé é compromisso que é preciso 

repartir, em terras bem distantes ou 

em nosso próprio lar. Nós somos 

missionários, eis a nossa vocação. 

Jesus convida todos, ai de mim se eu 

me calar 
 

Nesta mesa, ó Senhor, apresen-

tamos pão e vinho, dons da terra e 

do trabalho. Pela Igreja missio-

nária vos louvamos. Vede a messe 

que precisa de operários. 

 

2.Há muitos consagrados anuncian-

do sem temer, e tantos perseguidos, 

dando a vida pela fé. Mas quem faz 

de sua vida um sinal de comunhão, 

também dá testemunho, nos convida 

à conversão. 
 

04- BENDITO OS PÉS QUE   

                                  EVANGELIZAM 

Benditos os pés que evangelizam/ 

E anunciam a salvação!/ Aleluia, 

aleluia, aleluia!/ Aleluia, aleluia! 
 

Tua Palavra é luz que ilumina os 

nossos caminhos/ E nos envia para a 

missão. 
 

05- SENHOR, EU QUERO TE  

                                      AGRADECER 

1.Senhor, eu quero Te agradecer de 

todos os dias a gente poder conver-

sar. / Senhor, o mundo precisa Te 

conhecer, mas eu Te prometo que 

vou evangelizar. 

Eu quero Te dizer agora que eu já 

vou embora evangelizar. (bis) 
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LADAINHA DE 

SÃO GUIDO MARIA CONFORTI 
Fundador dos Missionários Xaverianos 

 
 
 

 

01- São Guido, chamado por Deus, desde a infância 

 

Todos: Guiai-nos e protegei-nos 

 

02- São Guido, devoto e seguidor do crucifixo 

03- São Guido, provado pela cruz das doenças 

04- São Guido, devoto de São Francisco Xavier 

05- São Guido, Sacerdote e Bispo Missionário 

06- São Guido, servo fiel e obediente à Divina Providência 

07- São Guido, arauto do Evangelho nas famílias 

08- São Guido, testemunha do amor pela Eucaristia, força da missão 

09- São Guido, animador da devoção ao Santo Rosário 

10- São Guido, Fundador da União Missionária do Clero 

11- São Guido, ardoroso promotor da Missão Além-Fronteiras 

12- São Guido, animador da catequese bíblica 

13- São Guido, exemplo de bondade, ternura e alegria 

14- São Guido, lutador contra os males da guerra e do modernismo 

15- São Guido, profeta da missão no mundo moderno 

16- São Guido, Fundador dos Missionários Xaverianos 

17- São Guido, propagador da missão na China e no mundo inteiro 

18- São Guido, incansável peregrino nas visitas pastorais 

19- São Guido, inspirador de um novo mundo como grande família 

20- São Guido, homem de Deus e do amor ao martírio 

21- São Guido, patrocinador da missão local e mundial. 
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1º DIA DA NOVENA: 

São Guido, um homem de fé 
Preparar o ambiente com flores, imagem de São Guido, 

Bíblia, bacia com água, chave das casas  etc. 

 

1- ACOLHIDA E ORAÇÃO INICIAL 

Dirigente: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.              T: Amém 

                 Celebramos hoje o nosso 1º.Dia Novena e acolhemos a todos com 

alegria. Vamos rezar juntos a oração inicial da página 2 
 

Dirigente: São Guido Maria Conforti foi um homem de grande fé. Escolheu a fé 

como norma de vida e nela deixou inspirar todas as suas escolhas. Escutemos: 
 

2- DOS ENSINAMENTOS DE SÃO GUIDO MARIA CONFORTI 

LEITOR 1: Deus é o nosso princípio e o nosso fim último, e por isso a Ele 

devemos aspirar com todo o nosso ser. Ora, a nossa inteligência é feita para 

conhecer, o nosso coração para amar, a nossa vontade para agir. Portanto, conhecer 

a Deus, amar a Deus, servir a Deus é o fim pelo qual estamos sobre esta terra. 

Quem, pois, quiser considerar a perfeição cristã deste ponto de vista e formular um 

propósito que pode ser realizado, teria somente que decidir querer ver a Deus, 

amar a Deus e procurar a Deus em tudo. 
 

CANTO: Eu confio em Nosso Senhor! Com fé, esperança e amor (2)  
 

3- PALAVRA DE DEUS (Hb 11,8-12) 

LEITOR 2: 
8 

Pela fé, Abraão, chamado por Deus, obedeceu 

e partiu para um lugar que deveria receber como herança. E 

partiu sem saber para onde. 
9 

Pela fé, ele foi residir como 

estrangeiro na terra prometida. Morou em tendas juntamente 

com Isaac e Jacó, que também eram herdeiros da mesma promessa. 
10 

Abraão 

esperava a cidade bem alicerçada, cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. 
11 

Foi pela fé que também Sara, embora sendo velha, se tornou capaz de ter uma 

descendência, pois ela acreditou em Deus, que lhe havia prometido isso. 
12 

Assim, 

de um só homem, que estava praticamente morto, nasceu uma descendência tão 

numerosa como as estrelas do céu e tão numerosa como os grãos de areia da praia 

do mar. 
 

4- MOMENTO DE PARTILHA 

a) O que esta passagem da Palavra de Deus falou pra você?  

b) Partilhar o que  chamou a sua atenção do ensinamento de São Guido Maria  

     Conforti. 

c) Ler e partilhar o Decálogo do Missionário da pág. 23 
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programa geral de estudos e de atividades que abra o caminho a qualquer útil 

progresso, medite-se frequentemente sobre o que apostolo escrevia aos Filipenses 

(cf. Fil 4,8). 
 

03- PALAVRA DE DEUS: Jo 10,11-16   

LEITOR 2: 
11 

Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida 

por suas ovelhas. 
12 

O mercenário, que não é pastor a quem 

pertencem, e as ovelhas não são suas, quando vê o lobo 

chegar, abandona as ovelhas e sai correndo. Então o lobo 

ataca e dispersa as ovelhas. 
13 

O mercenário foge porque 

trabalha só por dinheiro, e não se importa com as ovelhas. 
14 

Eu sou o bom pastor: 

conheço minhas ovelhas, e elas me conhecem, 
15 

assim como o Pai me conhece e 

eu conheço o Pai. Eu dou a vida pelas ovelhas. 
16 

Tenho também outras ovelhas 

que não são deste curral. Também a elas eu devo conduzir; elas ouvirão a minha 

voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. 
 

04- MOMENTO DE PARTILHA 
a) O que esta passagem da Palavra de Deus falou pra você?  

b) Partilhar o que  chamou a sua atenção do ensinamento de São Guido Maria 
Conforti. 

c) Como vivenciei a missão do encontro anterior? 
 

05- MOMENTO DE ORAÇÃO 

a) Cantar um refrão: A nós descei Divina Luz ou outro  

b) Orações espontâneas à luz do que ouvimos, refletimos e vivenciamos nestes 

dias. Após cada oração rezemos: ...... São Guido Maria Conforti fortalecei a 

nossa fé e a nossa missão.  

c) Concluir com a Ladainha de São Guido na página 3 
 

06- MISSÃO : 

“Recomendo-vos, finalmente, que sejais, entre vós, um só coração e uma só alma, 

unidos sempre com o vínculo daquela caridade fraterna perfeita pois o testemunho 

comunitário é o melhor e mais perfeito caminho de evangelização em vista da 

construção do Reino. 
 

 

07- BENÇÃO MISSIONÁRIA ÀS NOSSAS COMUNIDADES 

Senhor, dai-nos às nossas comunidades aquela abertura de espírito e sabedoria de 

coração que concedestes ao vosso servo, São Guido Maria Conforti. Que a vossa 

Igreja saiba discernir os sinais dos tempos, para rejeitar o que é contrário ao 

Evangelho e seguir a ação do Espírito no coração dos seres humanos sonhando 

sempre com o mundo sendo o lar dos filhos e filhas de Deus.  
 

08- AVISOS e ORAÇÃO FINAL: S. Guido Pág. 2 e N. S. da Estrada pág. 24 
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9º DIA DA NOVENA: 

O MUNDO COMO LAR 

 
Preparar o ambiente com flores, imagem de São Guido, 

Bíblia, etc. 
 

1- ACOLHIDA E ORAÇÃO INICIAL 

Dirigente: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito 

Santo.              T: Amém 

 

Celebramos hoje o nosso 9º.Dia Novena e acolhemos a 

todos com alegria. Vamos rezar juntos a oração inicial da página 2 
 

Dirigente: A missão não é somente dar, mas também receber. É por isso que ela 

exige uma grande abertura de horizontes para reconhecer as “sementes do Verbo” 

espalhadas no terreno da humanidade. A acolhida do Evangelho purifica e eleva as 

culturas humanas. São Guido recomendou aos seus missionários uma sólida 

preparação cultural, uma agilidade de mente e de coração para enraizar a 

mensagem em profundidade na mentalidade dos povos. Pessoalmente ofereceu o 

exemplo de pessoa aberta ao novo, ao verdadeiro e ao belo num dialogo cordial e 

sofrido com a modernidade. 

 
2- DOS ENSINAMENTOS DE SÃO GUIDO MARIA CONFORTI 

 

LEITOR 1: Dos vocacionados missionários deve se exigir suficiente capacidade 

mental, bom critério, sã constituição física, caráter constante e não difícil de se 

adaptar aos outros, sobretudo vivo desejo da própria santificação. Os jovens 

estudantes de nossa congregação devem convencer-se que ela não se limita à vida 

contemplativa, que, alias, é por si ativa, propondo-se a expandir o Reino de Cristo. 

Por isso é necessário uma cultura variada e não vulgar. É de se desejar que entre os 

jovens estudantes surja uma sadia competição em adquirir o saber: cada um torna-

se útil para o outro, comunicando conhecimentos adquiridos, sem inveja ou 

ostentação. Cada casa do Instituto esteja equipada de uma biblioteca que tenha não 

somente os melhores escritos antigos, mas também os mais famosos e seguros 

entre os modernos, para estar lado a lado das ciências sagradas e profanas. Para 

promover a cultura, indispensável para um missionário, tornar-se-á útil também um 

museu etnográfico, que possua o que de mais interessante possam oferecer às 

diversas missões no campo dos costumes, da arte, da religião e no da flora e da 

fauna de longínquas regiões. Será, portanto, digno de louvor que todo missionário, 

sem comprometer o próprio ministério e a pobreza evangélica, envie para a 

congregação algum objeto que possa ser bem apresentadas nas diversas coleções 

que  poderão  sem  organizadas  para  utilidade  comum.  Enfim,  querendo  ter  um  
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5- MOMENTO DE ORAÇÃO 

a) Cantar um refrão: A nós descei Divina Luz ou outro  

b) Orações espontâneas à luz do que ouvimos, refletimos e vivenciamos neste mês. 

Após cada oração rezemos: ...... São Guido Maria Conforti fortalecei a nossa fé 

e a nossa missão.  

 

6- MISSÃO :RENOVAR O NOSSO BATISMO 
 

Dirigente: Recordando nosso primeiro envio missionário, ao redor da pia batismal, 

busquemos a água que nos revigora e dá forças para caminhar. 
 

BENÇÃO DA ÁGUA: Cantar esta água será abençoada 

 

RENOVAÇÃO DAS PROMESSAS DO BATISMO. 

1 – Vocês crêem em Deus Pai todo-poderoso, criador do céu e da terra? 

R. Creio. 

2 – Vocês crêem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da 

Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? 

R. Creio. 

3 – Vocês crêem no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na Comunhão dos 

Santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? 

R. Creio. 

Pres. Esta é a nossa fé que da Igreja recebemos e sinceramente professamos razão 

da nossa alegria em Cristo Nosso Senhor (Amém) 

(Cada missionário/a molhará a mão na água benta fará o sinal da cruz 

dizendo: faça de mim Senhor, discípulo/a missionário/a de Jesus Cristo. 
 

7- BENÇÃO MISSIONÁRIA:  DAS CHAVES DAS CASAS 

 

Dirigente: Maria, Mãe dos missionários e missionárias, primeira missionária de 

Jesus Cristo, Nossa Senhora da Estrada, que nos acompanha em nossa missão. Nós 

Vos pedimos derramai as vossas bênçãos sobre as chaves das casas que estão aqui 

e de todas as casas do mundo inteiro. Que elas possam “Abrir as portas de nossas 

vidas para o Redentor” e acolher as graças de Deus que serão derramadas por meio 

desta novena e façam de todas as famílias do mundo, discípulas missionárias do 

Vosso Filho Jesus Cristo. Tudo isto nós Vos pedimos pela intercessão de São 

Guido Maria Conforti. Amém!   

 
Canto: Pela Estrada da vida/ nunca sozinho estás/ contigo pelo caminho/ Santa 

Maria vai. Oh! Vem conosco, vem caminhar/ Santa Maria vem! Oh! Vem conosco 

vem caminhar/ Santa Maria vem 
 

8- AVISOS E ORAÇÃO FINAL: S. Guido Pág. 2 e N. S. da Estrada pág. 24 
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2º DIA DA NOVENA: 

A ESPIRITUALIDADE CRISTOCÊNTRICA 
           Preparar o ambiente com flores, imagem de São Guido, Bíblia, etc. 

 
1- ACOLHIDA E ORAÇÃO INICIAL 

 

Dirigente: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.              

T: Amém 
 

 Celebramos hoje o nosso 2º.Dia Novena e acolhemos a todos com 

alegria. Vamos rezar juntos a oração inicial da página 2 

 

Dirigente: A espiritualidade de São Guido Maria Conforti possui uma clara 

dimensão cristocêntrica. Amou muito a Jesus Cristo , imitou-o em sua vida de 

pastor e pai de missionários; propôs a todos, pela palavra e pelo testemunho, o 

fascínio por Jesus Cristo e seu mistério em tudo e em todos. Este foi o lema do seu 

episcopado. 

 

2- DOS ENSINAMENTOS DE SÃO GUIDO MARIA CONFORTI 

 

LEITOR 1: Irei a vocês para ser o dispensador dos mistérios de Deus, para 

anunciar-lhes aquela palavra de vida que na boca dos Apóstolos renovou a face da 

terra, para dar-lhes a conhecer sempre mais e fazer-lhes amar nosso Senhor Jesus 

Cristo, porque nisto consiste a verdadeira vida no espírito, que devemos 

continuamente alimentar em nós: conhecer a Deus e a Jesus Cristo, seu Filho que 

ele enviou. Somente em Cristo podemos esperar a salvação. Por isso a minha 

palavra de ordem será sempre aquela que quis que ficasse gravada no meu brasão 

episcopal: "Cristo em todas as coisas". Sim, filhos queridos, em todas as coisas 

nós devemos ter Cristo em nossa mente e procurar agradar ele, pois ele é o 

principio gerador de todo nosso bem, quer na ordem da natureza quer na da graça, 

e sem a ação do seu Espírito vivificador fatalmente a humanidade recairá naquele 

abismo de desgraças e desventuras materiais e morais, do qual ele a tirou pelo seu 

infinito amor. De fato, o que seria de nós sem a obra reparadora de Cristo? (Carta 

Pastoral na ocasião da sua tomada de posse em Ravenna). 
 

CANTO DE ACLAMAÇÃO: ( escolha do grupo)               

 

3- PALAVRA DE DEUS:  Lc 4,14-21 

LEITOR 2: Naquele tempo, 
14

Jesus então, cheio da força 

do Espírito, voltou para a Galiléia. E a sua fama divulgou-

se  por  toda  a  região. 
15

Ele  ensinava  nas sinagogas  e era  
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gozavam de grande estima. De fato, não havia indigentes entre eles, porque os que 

possuíam terras ou casas vendiam-nas, traziam a quantia do vendido e o 

depositavam aos pés dos apóstolos. Repartiam-se então a cada um segundo sua 

necessidade. 

 
4- MOMENTO DE PARTILHA 

 
a) O que esta passagem da Palavra de Deus falou pra você?  

b) Partilhar o que  chamou a sua atenção do ensinamento de São Guido Maria 
Conforti. 

c) Como vivenciei a missão do encontro 

anterior? 

 

5- MOMENTO DE ORAÇÃO   

 

a) Cantar um refrão: A nós descei Divina Luz ou outro  

b) Orações espontâneas à luz do que ouvimos, refletimos e vivenciamos nestes 

dias. Após cada oração rezemos: ...... São Guido Maria Conforti fortalecei a 

nossa fé e a nossa missão.  

c) Concluir com a Ladainha de São Guido na página 3 

 
6- MISSÃO : 

 
“Pelos companheiros de vocação tenham afeto fraterno, evitem o espírito de crítica 

e de inveja, inimigo implacável do bem, e, longe de invejá-los em seus sucessos, 

imitem santamente os melhores exemplos.” 

(1921, Parma – La Verna - Constituições  Xaverianas, n. 228; Pagine Confortiane, 

180) 

 
7- BENÇÃO MISSIONÁRIA DO PÃO 

 

Pai de todos os seres humanos, que formastes para vós, em Jesus vosso Filho, uma 

multidão de filhos, concedei à Igreja guardar a unidade do espírito no vinculo da 

paz, e daí a nós, a exemplo de São Guido Maria Conforti, buscarmos o que mais 

nos une do que o que nos divide, para testemunharmos diante do mundo a vinda do 

vosso Reino. Pela intercessão do vosso servo fiel, abençoai este pão que será 

partilhado como gesto de comunhão. Amém!  

 

8- AVISOS e   

                        ORAÇÃO FINAL: S. Guido Pág. 2 e N. S. da Estrada pág. 24 
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8º DIA DA NOVENA:  

O ESPÍRITO DE FAMÍLIA 

 
Preparar o ambiente com flores, imagem de São 

Guido, Bíblia, um pão etc. 

 

1- ACOLHIDA E ORAÇÃO INICIAL 

 

Dirigente: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito 

Santo.              T: Amém 
 

                 Celebramos hoje o nosso 8º.Dia Novena e 

acolhemos a todos com alegria. Vamos rezar juntos 

a oração inicial da página 2 
 

Dirigente: Na adesão a Jesus, a pessoa se introduz numa nova família, a Igreja, 

que é a comunidade do “mandamento novo”, isto é, do amor recíproco. 

“Congregou-nos o amor de Cristo”, cantam os cristãos. Uma intensa vida de 

comunidade já é testemunho de Cristo e do seu evangelho. São Guido Conforti 

pediu aos seus missionários: “Façam missão juntos!”. Incentivou neles uma 

“caridade a toda prova” pela família à qual pertencem, um amor recíproco intenso 

e generoso para sustentar-lhes a fidelidade e o testemunho a ser dado para o 

advento do Reino de Deus. 

 
2- DOS ENSINAMENTOS DE SÃO GUIDO MARIA CONFORTI 

 

LEITOR 1: Que vocês tenham ainda a caridade recíproca; que ela una 

estreitamente entre si os seus corações e faça de vocês um só coração e uma só 

alma, de modo que sejam sempre comum entre vocês as dores e alegrias. Formarão 

assim uma força invencível, capaz de impedir e eliminar todas as tentativas de seus 

inimigos. Sim, vão pregar a fraternidade universal proclamada por Cristo, 

destinada a derrubar todas as barreiras e a formar, de todos os seres humanos, sem 

destruir a nacionalidade e os relativos direitos, uma só grande família, unida pelo 

vinculo da caridade cristã. 

 
3- PALAVRA DE DEUS:  At 4, 32-35    

 

LEITOR 2: A multidão dos que haviam chegado à fé 

tinham um só coração e uma só alma, e ninguém dizia 

ser seu aquilo que lhe pertencia, mas tudo entre eles 

era posto em comum . Com grande força os apóstolos  
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aclamado por todos. 
16

Dirigiu-se a Nazaré, onde se havia criado. Entrou na 

sinagoga em dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. 
17

Foi-

lhe dado o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro, escolheu a passagem onde 

está escrito (61,1s.): 
18

O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu; e 

enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, 
19

para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr 

em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. 
20

E enrolando o 

livro, deu-o ao ministro e sentou-se; todos quantos estavam na sinagoga tinham os 

olhos fixos nele. 
21

Ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu este oráculo que vós 

acabais de ouvir. Palavra do Senhor. 

 

     4-  MOMENTO DE PARTILHA 
a) O que esta passagem da Palavra de Deus falou pra você?  

b) Partilhar o que  chamou a sua atenção do ensinamento de São Guido Maria 

Conforti. 

c) Como vivenciei a missão do encontro anterior? 

 

5- MOMENTO DE ORAÇÃO   

a) Cantar um refrão: A nós descei Divina Luz ou outro  

b) Orações espontâneas à luz do que ouvimos, refletimos e vivenciamos nestes 

dias. Após cada oração rezemos: ...... São Guido Maria Conforti fortalecei a 

nossa fé e a nossa missão.  

c) Concluir com a Ladainha de São Guido na página 3 

 

6- MISSÃO : 
 “Ó pais, a vós me dirijo de modo particular, exortando-vos a levar o amor e a 

prática da Eucaristia às vossas famílias. Não há espetáculo mais belo e 

emocionante do que aquele oferecido por um pai e mãe que se aproximam da Mesa 

sagrada acompanhados de seus filhos, na mesa de Deus renovando as doces 

intimidades do lar.” (1924, 10 de maio, Parma - Carta ao Clero e ao povo, após o 

Congresso Eucarístico; FCT 27, 288-289) 

 
7- BENÇÃO MISSIONÁRIA DA FAMÍLIA 

Senhor Jesus Cristo, Pão Eucarístico, nós Vos pedimos a vossa benção  sobre esta 

família e sobre todas as famílias do mundo inteiro para que  vos busquem sempre 

na Santa Missa, na adoração ao Santíssimo Sacramento e sejam para o mundo 

testemunhas da vossa comunhão, da vossa paz, do vosso amor e da vossa graça. 

São Guido Maria Conforti, ajudai-nos a colocar sempre Jesus Cristo no centro de 

nossas vidas.. Amém! 
 

8- AVISOS E  

                     ORAÇÃO FINAL: S. Guido Pág. 2 e N. S. da Estrada pág. 24 
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3º DIA DA NOVENA:A CRUZ E A 

MISSÃO DO CRISTÃO 
Preparar o ambiente com flores, imagem de São 

Guido, Bíblia,  crucifixo, etc. 
 

1- ACOLHIDA E ORAÇÃO INICIAL 

Dirigente: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.              

T: Amém 
 

 Celebramos hoje o nosso 3º.Dia Novena e acolhemos a 

todos com alegria. Vamos rezar juntos a oração inicial da página 2 

 

Dirigente: Todos aqueles que conhecem São Guido Maria Conforti sabem muito 

bem: o encontro com o "Homem da Cruz" marcou toda a sua existência, desde a 

infância: “Eu olhava para ele e ele olhava para mim, e parecia dizer tantas coisas”. 

Atribuiu ao crucifixo a sua vocação; da contemplação da cruz tirou sua coragem 

para enfrentar as dificuldades da vida. Fazer conhecer e amar o Deus crucificado 

foi o ideal de sua pessoa. Contemplar a cruz para ficarmos curados e nos tornarmos 

testemunhas do Evangelho é o que nos confia o nosso santo. 
 

2- DOS ENSINAMENTOS DE SÃO GUIDO MARIA CONFORTI 
 

LEITOR 1: A missão e o programa de ação de vocês missionários que estão de 

partida rumo às missões, estão resumidos de forma brilhante no crucifixo que 

acabei de entregar-lhes e vocês colocaram sobre o seu coração tomados de encanto 

e santa alegria. Parece-me que desta adorável imagem Jesus lhes dirija aquelas 

palavras que há dezenove séculos atrás dirigia aos apóstolos e às multidões como 

prova da sua missão divina: “Quando eu for levantado da terra sobre a cruz, atrairei 

a mim todas as coisas”. Nestas palavras estão sintetizados a finalidade de sua 

missão e o segredo de suas vitórias. E a missão de Cristo é missão de vocês, o 

segredo das vitórias dele deve ser o segredo e o sucesso de vocês: a cruz, o 

sacrifício de vocês mesmos. Jesus Cristo quer atrair a si todos os povos, porque 

quer reinar em todas as mentes com sua celeste doutrina, em todos os corações 

com seu amor. E vocês são chamados a atrair ao redor do trono da sua cruz os 

povos, para que venham reconhecer o seu poder, acolher os seus ensinamentos, 

saborear os doces frutos daquela fraternidade que ele selou com seu divino sangue. 
 

CANTO DE ACLAMAÇÃO: (...a escolha do grupo) 

 

3- PALAVRA DE DEUS:  Jo 3, 9-15 
 

LEITOR 2: 
9 

Nicodemos perguntou: «Como é que isso 

pode acontecer?» 
10 

Jesus respondeu: «Você é o mestre  

em Israel e não sabe essas coisas? 
11 

Eu garanto a você:  
 

08 

acredite que tu me enviaste. 
22 

Eu mesmo dei a eles a glória que tu me deste, para 

que eles sejam um, como nós somos um. 
23 

Eu neles e tu em mim, para que sejam 

perfeitos na unidade, e para que o mundo reconheça que tu me enviaste e que os 

amaste, como amaste a mim. Palavra do Senhor! 

 
4- MOMENTO DE PARTILHA 

 
a) O que esta passagem da Palavra de Deus falou pra você?  

b) Partilhar o que  chamou a sua atenção do ensinamento de São Guido Maria 
Conforti. 

c) Como vivenciei a missão do encontro anterior? 
 

5- MOMENTO DE ORAÇÃO 

 

a) Cantar um refrão: A nós descei Divina Luz ou outro  

b) Orações espontâneas à luz do que ouvimos, refletimos e vivenciamos nestes 

dias. Após cada oração rezemos: ......São Guido Maria Conforti fortalecei a 

nossa fé e a nossa missão.  

c) Concluir com a Ladainha de São Guido na página  3 
 

6- MISSÃO : 
 

Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil: devo conduzi-las também; elas 

ouvirão minha voz; então haverá um só rebanho, um só pastor.Jo 10,16. Aprender 

e ensinar a rezar o terço missionário colocando as intenções que  fazem crescer a 

unidade no mundo. Sim, vocês vão pregar a fraternidade universal proclamada por 

Cristo, destinada a derrubar todas as barreiras e a formar, de todos os homens, sem 

destruir-lhes a nacionalidade e os direitos relativos, uma só grande família, unida 

pelo vínculo da caridade cristã.” (1924, 16 de novembro, Parma – Catedral. 12º. 

discurso “partentes”; FCT 0, 103-104) 
 

7- BENÇÃO MISSIONÁRIA DOS ROSÁRIOS 
 

Graças ao anuncio do Evangelho e da oração, Senhor, a vossa Igreja promove a 

fraternidade e a paz entre os povos e, por meio do vosso servo São Guido, 

constituístes na Igreja uma nova família a serviço da humanidade. Fazei que a 

vossa Palavra penetre nas culturas do mundo como fermento de unidade e paz. 

Lembrai-vos, de modo especial, de nós e abençoai estes rosários para que sejamos 

missionários pela oração. Amém. 

 
8- AVISOS e  

                    ORAÇÃO FINAL : S. Guido Pág. 2 e N. S. da Estrada pág. 24 

 

 
17 

http://www.paulus.com.br/BP/MFK.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/156.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/1X.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/74.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/E6.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/36M.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/L9.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/117.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/L2.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/BHV.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/MP.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/59.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/11D.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/QD.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/KN.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/7P6.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/L2.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/4NS.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/1X.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/46W.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/EE.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/224.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/4KG.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/1X.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/12E.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/1X.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/KF.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/1MG.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/1OR.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/1X.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/KF.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/75I.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/4Y0.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/1X.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/6V.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/7MQ.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/1X.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/46W.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/1X.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/MHI.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/MHI.HTM


7º DIA DA NOVENA: 

FAZER DO MUNDO UMA SÓ FAMÍLIA 
Preparar o ambiente com flores, imagem de São Guido, 

Bíblia, rosários, etc. 
 

01- ACOLHIDA E ORAÇÃO INICIAL 

 

Dirigente: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.              

T: Amém 
 

                 Celebramos hoje o nosso 7º.Dia Novena e 

acolhemos a todos com alegria. Vamos rezar juntos a oração 

inicial da página 2 

 

Dirigente: O Evangelho é anuncio de paz e reconciliação entre os povos. A 

palavra de Deus gera a Igreja, que é fraternidade nova em Cristo, chamada a unir 

os seres humanos além de toda raça e cultura. São Guido Maria Conforti 

compreendeu bem que a missão serve à causa da unidade e da paz no mundo. Por 

isso, quis dar a sua contribuição para a concretização do desejo e desígnio de 

Cristo de fazer da humanidade uma só família. 

 
02- DOS ENSINAMENTOS DE SÃO GUIDO MARIA CONFORTI 

 

LEITOR 1:Lemos no santo Evangelho que um dia nosso Senhor Jesus Cristo 

pousou seu olhar sobre o pequeno número de fiéis que o rodeava e disse estas 

palavras: “E tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, e também a elas devo 

ir, para que ouçam minha vós e venha a se formar um só rebanho e um só pastor”. 

Estas palavras de aflição do divino Salvador, que revelam toda a sua bondade pela 

salvação de todo o gênero humano, encontraram um eco nas pessoas generosas que 

se disseram prontas a obedecer ao apelo divino. E este é maior dos problemas que 

é preciso resolver logo, pois todos os povos tem direito à salvação. Jesus Cristo 

disse que quer chamar para o seu aprisco todas as ovelhas que agora estão 

abandonadas sobre a face da terra; não somente este ou aquele povo, esta ou aquela 

nação, mas o mundo todo. 
 

03- PALAVRA DE DEUS: Jo 17,20-23  

 
LEITOR 2: 

20 «
Eu não te peço só por estes, mas também por 

aqueles que vão acreditar em mim por causa da palavra 

deles, 
21 

para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em 

mim e eu em ti. E para que também eles estejam em nós, a fim de que o mundo 
 

16 

nós falamos aquilo que sabemos, e damos testemunho daquilo que vimos, mas, 

apesar disso, vocês não aceitam o nosso testemunho. 
12 

Se vocês não acreditam 

quando eu falo sobre as coisas da terra, como poderão acreditar quando eu lhes 

falar das coisas do céu?
13 

Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do 

céu: o Filho do Homem. 
14 

Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, do 

mesmo modo é preciso que o Filho do Homem seja levantado. 
15 

Assim, todo 

aquele que nele acreditar, nele terá a vida eterna.» 
 

   4-  MOMENTO DE PARTILHA 

 

a) O que esta passagem da Palavra de Deus falou pra você?  

b) Partilhar o que  chamou a sua atenção do ensinamento de São Guido Maria 
Conforti. 

c) Como vivenciei a missão do encontro anterior? 

 

5- MOMENTO DE ORAÇÃO 

 

a) Cantar um refrão: A nós descei Divina Luz ou outro  

b) Orações espontâneas à luz do que ouvimos, refletimos e vivenciamos nestes 

dias. Após cada oração rezemos: ...... São Guido Maria Conforti fortalecei a 

nossa fé e a nossa missão.  

c) Concluir com a Ladainha de São Guido na página 3 
 

6- Missão  

 

Cada participante vai pegar o crucifixo na mão e olhar para ele e lembrar uma 

Palavra de Jesus que vai ser luz em sua vida missionária. Após cada um falar todos 

vão rezar: 

Senhor Jesus seja sempre o centro de nossas vidas. 
 

7- BENÇÃO MISSIONÁRIA DOS CRUCIFIXOS 
 

Que o Senhor esteja à tua frente, para te mostrar o caminho certo; Que o Senhor 

esteja ao teu lado, para te abraçar e te proteger; Que o Senhor esteja atrás de ti, 

para evitar que homens maus te armem ciladas; Que o senhor esteja junto de ti, 

para te amparar quando caíres; Que o Senhor esteja dentro de ti, para te consolar, 

quando estiveres triste; Que o Senhor esteja acima de ti, para abençoar-te. Assim te 

abençoe e te proteja o misericordioso Deus Pai, Filho e Espírito Santo,   que te 

envia agora como missionário/a para transformares o mundo, em nome de Jesus. 

Amém! 
 

8- AVISOS E  

                     ORAÇÃO FINAL: S. Guido Pág. 2 e N. S. da Estrada pág. 24 
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4º DIA DA NOVENA:  

PAIXÃO PELO EVANGELHO 
 

Preparar o ambiente com flores, imagem de São Guido, Bíblia, 

etc. 
 

1- ACOLHIDA E ORAÇÃO INICIAL 

Dirigente: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.              

T: Amém 

                 Celebramos hoje o nosso 4º.Dia Novena e 

acolhemos a todos com alegria. Vamos rezar juntos a oração inicial da página 2. 

 

Dirigente: "O amor de Cristo nos impele" é o programa que norteia e o lema que 

São Guido deixou para a Congregação dos Missionários Xaverianos. Ele percebia 

em si o impulso incontido do amor de Cristo que o impelia a consumir a sua vida 

pelo Evangelho. De fato, quem contemplou e encontrou esse amor crucificado, 

arde de desejo de dá-lo a conhecer a todos e com todos partilhá-lo. A missão é isto. 
 

 

2- DOS ENSINAMENTOS DE SÃO GUIDO MARIA CONFORTI 

 

LEITOR 1: O que motiva vocês a cumprirem o grande sacrifício é a caridade de 

Jesus Cristo. Vocês hoje repetem os fatos: "a caridade de Cristo nos impulsiona". 

É- lhes de estímulo o exemplo dele, que entregou a si mesmo totalmente por nós e 

mandou-nos amar os irmãos como ele nos amou. Que os relatos da presença de 

vocês nas missões nos narrem o grande numero de não cristãos convertidos, as 

Igrejas construídas, as escolas, as creches, os hospitais, os asilos fundados por 

vocês, afinal, as múltiplas obras das quais é fecunda a caridade de Cristo. Por isso, 

só por isto, vocês vão para as missões. Não é por desejo de glória humana, cobiça 

de riquezas terrenas, vontade de conhecer novas terras, novos costumes, que vocês 

saem rumo à missão. O amor de Cristo nos impele; eis a sua palavra de ordem; eis 

a síntese de suas aspirações: ganhar todos a Cristo com a força da persuasão e o 

fascínio da caridade. 
 

 CANTO: A vossa Palavra Senhor é sinal de interesse por nós.  
 

3- PALAVRA DE DEUS:  2Cor 5,14-17 

 

LEITOR 2: 
14 

O amor de Cristo é que nos impulsiona, 

quando consideramos que um só morreu por todos, e 

conseqüentemente todos morreram. 
15 

Ora, Cristo 

morreu por todos, e assim, aqueles  
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3- DE DEUS: Mt 28,16-20                                  
 

LEITOR 2: Os onze apóstolos foram para Galiléia, 

subiram ao monte que Jesus tinha lhes indicado; quando o 

viram, prostraram-se diante dele; alguns porém duvidaram. 

E Jesus, se aproximando disse-lhes: “todo poder me foi 

dado no céu e na terra. Vão, portanto, instruir todos os povos, batizando-os em 

nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que lhes 

mandei. Eis, eu estou com vocês todos os dias , até o fim do mundo.” 
   

4- MOMENTO DE PARTILHA 
a) O que esta passagem da Palavra de Deus falou pra você?  

b) Partilhar o que  chamou a sua atenção do ensinamento de São Guido Maria 
Conforti. 

c) Como vivenciei a missão do encontro anterior? 

 

5- MOMENTO DE ORAÇÃO 

a) Cantar um refrão: A nós descei Divina Luz ou outro  

b) Orações espontâneas à luz do que ouvimos, refletimos e vivenciamos nestes 

dias. Após cada oração rezemos: .  São Guido Maria Conforti fortalecei a nossa 

fé e a nossa missão.  

c) Concluir com a Ladainha de São Guido na página 3 
 

6- MISSÃO : 

Números que acusam: 

Em 2012 o mundo tem: 

Habitantes: 7.000.000.000 bilhões 

Cristãos: 2.100.000.000 (30%) 

Não cristãos: 4.900.000.000 (70%)  

 

7- BENÇÃO MISSIONÁRIA DOS CONSAGRADOS E LEIGOS 

MISSIONÁRIOS 

Senhor Deus, vos quereis que todos os seres humanos, cheguem à salvação e 

alcancem o conhecimento da verdade. Pelo vosso servo, São Guido, enriquecestes 

a Igreja com uma nova família missionária. Multiplicai as energias dos vossos 

fiéis, para que o Evangelho percorra o mundo e venha a ser conhecido por todos os 

seres humanos. Tornai fecunda a obra dos vossos missionários, para o bem de toda 

a humanidade . A nós, em particular, concedei a graça de muitas e santas vocações 

missionárias. 
 

8- AVISOS e  

                     ORAÇÃO FINAL: S. Guido Pág. 2 e N. S. da Estrada pág. 24 
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Como vamos colaborar nesta 

missão evangelizadora onde 70% 

da humanidade não conhece a 

Jesus Cristo? 

Vamos rezar pelas vocações. 
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6º DIA DA NOVENA:  

A MISSÃO UNIVERSAL 

 
Preparar o ambiente com flores, imagem de São 

Guido, Bíblia, etc. 

 

1- ACOLHIDA E ORAÇÃO INICIAL 

 

Dirigente: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito 

Santo.  T: Amém 

 

                 Celebramos hoje o nosso 6º.Dia Novena e 

acolhemos a todos com alegria. Vamos rezar juntos 

a oração inicial da página 2 
 

Dirigente: O Evangelho tem uma destinação universal, é para toda a humanidade. 

Desde menino, São Guido sentiu o vivo desejo de consagrar a sua vida à missão. 

Aos trinta anos de idade conseguiu realizar o “audacioso projeto” de fundar uma 

nova família missionária, na convicção que a fé se fortalece enquanto se doa. Ele 

nos ensina a investir generosamente os nossos recursos no serviço ao Evangelho 

para humanizar a terra. 

 
2- DOS ENSINAMENTOS DE SÃO GUIDO MARIA CONFORTI 

 

LEITOR 1: Os desígnios de Deus, desígnios de bondade e de amor para com o ser 

humano, não devem e não podem falhar e, por isto, Jesus Cristo, subindo 

gloriosamente ao céu, deixa sobre a terra homens dotados de seu poder e de sua 

autoridade, aos quais confia o mandato de continuar a obra por ele iniciada. Estes 

homens são o objeto da sua predileção, quando chama-os de seus queridos, seus 

eleitos; quando chama-os de irmãos e amigos e também seus íntimos confidentes. 

Mas, não basta: agora os trata de seus companheiros, participes de suas provações 

e ainda aqueles que fazem suas vezes na sua celeste missão. Com palavras talvez 

repletas de altíssimos significados, os proclama sal da terra e luz do mundo; e, 

como se isso ainda fosse pouco, chega até lhes dizer: "como o Pai deu a mim todo 

poder, eu o comunico a vocês; vão e instruam todos os povos, acerca de tudo 

aquilo que lhes falei"; recomenda-lhes: "observem tudo aquilo que lhes mandei". E 

quase identificando-os consigo mesmo acrescenta: "quem der ouvido a vocês, a 

mim dará ouvido; quem desprezar vocês, a mim desprezará; quem a vocês acolher, 

a mim acolhe" (Discurso na ocasião da ordenação episcopal de Dom Luiz Calza, 

21/04/1912). 
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que vivem, já não vivem para si, mas para aquele que por eles morreu e 

ressuscitou. 
16 

Por isso, doravante não conhecemos mais ninguém pelas aparências. 

Mesmo que tenhamos conhecido Cristo segundo as aparências, agora já não o 

conhecemos assim. 
17 

Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas 

passaram; eis que uma realidade nova apareceu. 
 

4-MOMENTO DE PARTILHA 

a) O que esta passagem da Palavra de Deus falou pra você?  

b) Partilhar o que  chamou a sua atenção do ensinamento de São Guido Maria 
Conforti. 

c) Como vivenciei a missão do encontro anterior? 

 
5- MOMENTO DE ORAÇÃO 

a) Cantar um refrão: A nós descei Divina Luz ou outro  

b) Orações espontâneas à luz do que ouvimos, 

refletimos e vivenciamos nestes dias. Após cada oração rezemos: ...... São Guido 

Maria Conforti fortalecei a nossa fé e a nossa missão.  

c) Concluir com a Ladainha de São Guido na página 3 
 

6- MISSÃO : 
 

Todos com a Bíblia na mão, vão abrir e colocar suas mão sobre a Bíblia e fazer 

este compromisso que faremos juntos:  

PROMETO SER MISSIONÁRIO/A,/ ANUNCIANDO A MENSAGEM DE 

JESUS CRISTO, SENDO FIEL A MINHA IGREJA, NA UNIDADE COM 

TODOS OS OUTROS MISSIONÁRIOS E MISSIONÁRIAS, ESPALHADOS 

NO MUNDO INTEIRO. ASSIM ME AJUDEM DEUS E ESTES SANTOS 

EVANGELHOS QUE TOCO-OS COM MINHAS MÃOS. 
 

Dirigente: Cada um vai visitar uma família que não está participando da Novena 

Missionária e convidá-la a participar e se propor para passar na casa dela no dia da 

novena. 
 

7- BENÇÃO MISSIONÁRIA DAS BÍBLIAS 

Senhor, Jesus Cristo, que por meio do apóstolo Paulo nos disse: “Ai de mim se   eu 

não anunciar o Evangelho” fazei de cada um de nós evangelizadores, discípulos/as 

missionários/as. Fazei que pela intercessão de são Guido Maria Conforti,  a leitura 

do Santo Evangelho volte a receber a honra devida e se torne familiar a todos os 

povos! Amém»  

 

8- AVISOS e  

                     ORAÇÃO FINAL: S. Guido Pág. 2 e N. S. da Estrada pág. 24 
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5º DIA DA NOVENA: O MISSIONÁRIO 

A SERVIÇO DO REINO 

 
Preparar o ambiente com flores, imagem de São 

Guido, Bíblia, etc. 

 

1- ACOLHIDA E ORAÇÃO INICIAL 

 

Dirigente: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito 

Santo.              T: Amém 

 

                 Celebramos hoje o nosso 5º.Dia Novena e acolhemos a todos com 

alegria. Vamos rezar juntos a oração inicial da página 2 
 

Dirigente: O sofrimento ocupou grande parte da vida de São Guido Maria 

Conforti, desde a doença, no início de sua juventude, até às provações no final de 

sua vida. A fundação de uma nova família missionária, a direção de uma Igreja 

local em tempos difíceis, exigiram dele uma grande capacidade de aguentar o 

sofrimento. Ele passou no meio das provações sustentado por uma inabalável 

confiança no Senhor. Também para esse contratempo humano e espiritual vale a lei 

do grão de trigo: da morte brota a vida. É este o milagre do amor. 

 
2- DOS ENSINAMENTOS DE SÃO GUIDO MARIA CONFORTI 

 

LEITOR 1: Nada os perturbe, nada os amedronte. Que este crucifixo que trazem 

sobre o peito, e que há de ser alegria e o tudo de vocês, os conforte; e aprendam de 

Jesus, que derramou até a última gota do seu sangue para a redenção da 

humanidade, a se sacrificarem pelos irmãos. Conforte-os a graça divina que nunca 

haverá de faltar-lhes, aquela graça que torna cheia de força a fraqueza humana e 

que pode fazer-nos repetir no meio das mais graves tribulações: sinto imensa 

alegria em toda minha aflição. 
 

CANTO: Eu vim para escutar/ tua Palavra, tua Palavra, tua Palavra de amor. 

 

3- PALAVRA DE DEUS: Jo 12,23-28     

LEITOR 2: 
23 

... «Chegou a hora em que o 

Filho do Homem vai ser glorificado. 
24 

Eu 

garanto a vocês: se o grão de trigo não cai na 

terra e não morre, fica sozinho. Mas se morre, 

produz muito fruto. 
25 

Quem tem apego à sua vida vai perdê-la; quem despreza 
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a sua vida neste mundo, vai conservá-la para a vida eterna. 
26 

Se alguém quer 

servir a mim, que me siga. E onde eu estiver, aí também estará o meu servo. Se 

alguém serve a mim, o Pai o honrará. 
27 

Agora estou muito perturbado. E o que 

vou dizer? Pai, livra-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu 

vim. 
28 

Pai, manifesta a glória do teu nome!» 

4- MOMENTO DE PARTILHA 

 

a) O que esta passagem da Palavra de Deus falou pra você?  

b) Partilhar o que  chamou a sua atenção do ensinamento de São Guido Maria 
Conforti. 

c) Como vivenciei a missão do encontro anterior? 

 
5- MOMENTO DE ORAÇÃO 

 

a) Cantar um refrão: A nós descei Divina Luz ou outro  

b) Orações espontâneas à luz do que ouvimos, refletimos e vivenciamos nestes 

dias. Após cada oração rezemos: ...... São Guido Maria Conforti fortalecei a 

nossa fé e a nossa missão.  

c) Concluir com a Ladainha de São Guido na página 3 

 
6- MISSÃO : 

 

Buscai primeiro o Reino de Deus e a sua justiça e tudo o mais vos será 

acrescentado, aleluia, aleluia. "Porque o reino de Deus não é comida nem 
bebida, mas justiça, e paz, e alegria no Espírito Santo" ( Rm 14:17 ) 
 

Como Missão trazer para a próxima Novena um sinal da presença do Reino de 

Deus e um contra-sinal. 

 

7- BENÇÃO MISSIONÁRIA DO GRUPO DA NOVENA 

 

Senhor nosso Deus, enviastes ao mundo vosso Filho, como luz para todos os 

povos. Ele nos ensinou a pedir o vosso Reino: «reino de verdade e de vida, reino 

de santidade e de graça, reino de justiça, de amor e de paz». Nós Vos pedimos pela 

intercessão de S. Guido Maria Conforti a graça de  sermos missionários 

testemunhas e proclamadores do Vosso Reino.Amém! 
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http://www.paulus.com.br/BP/FR.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/26P.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/1X.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/OD.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/KT.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/1T.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/6Q.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/65W.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/7P6.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/RS.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/53I.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/2FM.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/59.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/3G8.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/K9.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/59.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/6WD.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/J5.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/109.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/5C.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/6WD.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/2WN.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/7A.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/3L.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/12B.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/GF.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/H3K.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/1J.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/1T.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/HGB.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/12B.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/80R.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/1J.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/1WF.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/6V.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/1T.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/MC4.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/1J.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/1EH.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/1QQ.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/1PN.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/RC.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/1X.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/AP0.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/LP.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/1EF.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/1TA.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/1VF.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/1QQ.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/5SS.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/DU.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/HKS.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/13P.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/127.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/7A.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/32L.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/1X.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/10A.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/21.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/DU.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/2OV.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/2JA.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/26P.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/5C.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/36.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/DJR.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/26P.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/1X.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/2QB.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/DU.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/KO.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/4KG.HTM
http://www.paulus.com.br/BP/NK.HTM

