
INTENÇÕES DE ORAÇÃO 

DA FAMÍLIA COMBONIANA 2021 
 
Janeiro – Para que a fé em Cristo nos estimule a 
todos a permanecer unidos e a aliviar o impacto 
da pandemia especialmente entre os mais 
pobres. Oremos. 
 
Fevereiro – Para que consigamos conduzir toda 
a pessoa ao encontro com Cristo através de 
gestos de amor e de perdão. Oremos. 
 
Março – Para que o ministério da Família 
Comboniana reforce a «justiça de género», em 
particular a defesa das mulheres e das 
adolescentes. Oremos. 
 
Abril – Para que as missionárias seculares 
combonianas vivam sempre na dinâmica pascal 
de morte e ressurreição, com a certeza de que o 
Espírito continuará a conduzir o seu caminho. 
Oremos. 
 
Maio – Para que como Maria, «mulher que 
cuida», as nações unam esforços para responder 
à crise humanitária mundial, contribuindo para 
restabelecer a saúde, a segurança e a educação 
às pessoas empobrecidas por conflitos e 
desastres. Oremos. 
 
Junho – Para que o Espírito Santo nos ajude a 
discernir a vontade de Deus para o nosso 
ministério pastoral e a ser sempre testemunhas 
de colaboração e de comunhão. Oremos. 
 

Julho – Para que a proximidade e a cultura do 
encontro vividas no quotidiano deem esperança e 
sentido da vida àqueles que estão tristes e 
fechados em si mesmos. Oremos. 
 
Agosto – Para que em todos se reforcem os 
sentimentos de fraternidade e de pertença à 
mesma família humana para construir juntos os 
valores da justiça e da paz. Oremos. 
 
Setembro – Para que a celebração do XIX 
Capítulo Geral dos Missionários Combonianos 
ilumine o seu caminho no humilde serviço à 
missão da Igreja. Oremos. 
 
Outubro – Em união com todos os missionários 
do mundo, damos graças ao Senhor pelas 
ocasiões que nos oferece de servir os mais 
necessitados e peçamos poder fazê-lo sempre 
com amor. Oremos. 
 
Novembro – Para que o Senhor acolha na sua 
paz todos aqueles que morreram por causa da 
pandemia e console os seus parentes. Oremos. 
 
Dezembro – Para que Cristo conceda a todos os 
missionários, que chamou ao seu seguimento, 
fidelidade e constância na missão a eles confiada. 
Oremos. 

 
 
 
 
 
 
 

INTENÇÕES MISSIONÁRIAS 2021 

 

Janeiro – Para que o Senhor nos conceda a 
graça de viver em plena fraternidade com os 
irmãos e as irmãs de outras religiões, rezando 
uns pelos outros, abertos a todos. Oremos. 

 
Fevereiro – Pelas mulheres vítimas de violência, 
a fim de que sejam protegidas pela sociedade e 
seus sofrimentos sejam levados em consideração 
e sejam ouvidas. Oremos. 
 
Março – A fim de que vivamos o Sacramento da 
Reconciliação com uma renovada profundidade, 
para saborear a infinita misericórdia de Deus. 
Oremos. 
 
Abril – Por aqueles que arriscam a vida lutando 
pelos direitos fundamentais nas ditaduras, nos 
regimes autoritários e até mesmo nas 
democracias em crise. Oremos. 
 
Maio – A fim de que os responsáveis pelas 
finanças colaborem com os governos para 
regulamentar a esfera financeira e proteger os 
cidadãos de seus perigos. Oremos. 
 
Junho – Pelos jovens que se preparam para o 
matrimônio com o apoio de uma comunidade 
cristã: a fim de que cresçam no amor, com 
generosidade, fidelidade e paciência. Oremos. 
 
Julho – A fim de que, nas situações sociais, 
econômicas e políticas conflitivas, sejamos 
corajosos e apaixonados artífices do diálogo e da 
amizade. Oremos. 



 
Agosto – Pela Igreja, a fim de que receba do 
Espírito Santo a graça e a força de reformar-se à 
luz do Evangelho. Oremos. 
 
Setembro – A fim de que todos façam escolhas 
corajosas por um estilo de vida sóbrio e 
ecologicamente sustentável, alegrando-nos pelos 
jovens que se comprometem resolutamente a 
este respeito. Oremos. 
 
Outubro – A fim de que todo batizado seja 
engajado na evangelização, disponível para a 
missão, através de um testemunho de vida que 
tenha o sabor do Evangelho. Oremos. 
 
Novembro – A fim de que as pessoas que sofrem 
de depressão ou de esgotamento encontrem em 
todos um apoio e uma luz que as abra para a 
vida. Oremos. 
 
Dezembro – Pelos catequistas, chamados a 
anunciar a Palavra de Deus: a fim de que sejam 
suas testemunhas com coragem e criatividade na 
força do Espírito Santo. Oremos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oração pelas missões e pelas vocações 
 

Ó Pai, tu que desejas que todos os povos 
se salvem, desperta em todos os cristãos um 
forte impulso missionário, para que Cristo seja 
testemunhado e anunciado a todos os que 
ainda o não conhecem. 

Pela intercessão do São Daniel Comboni, 
sustém os missionários na obra da 
evangelização e suscita novas vocações para a 
missão. 

Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, que 
deste ao mundo o Verbo encarnado, orienta a 
humanidade para Aquele que é a luz 
verdadeira que ilumina todo o vivente e faz de 
nós seus colaboradores generosos.  

Por Cristo Nosso Senhor. Ámen. 
 

 

Oração da Família Comboniana 

 
Pai, que manifestaste em São Daniel 

Comboni um exemplo admirável de amor a Ti e 
aos povos da África, concede-nos, por sua 
intercessão, que também nós sejamos 
transformados pela caridade que brota do 
Coração trespassado de Cristo, Bom Pastor.  

Faz que, imitando a sua santidade e o seu 
zelo missionário, nos consagremos 
inteiramente, como comunidade de apóstolos, 
à evangelização dos irmãos mais pobres e 
abandonados, para louvor da tua glória.  

Por Cristo Nosso Senhor. Ámen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


