:

ESQUEMA DA REUNIÃO DE NÚCLEO
1.»

Parte

2.

Canto
Oração "Vinde Espírito Santo.

3.

Leitura da Palavra de

4.

Partilha

5.

Leitura estudo do

1.

2.*

."
.

Deus

TEMA

do mês.

Parte
6.

Leitura da acta da reunião anterior

7.

Revisão das actividades

8.

Programação de novos trabalhos

9.

Avisos. Marcação da próxima reunião.

10.

11.

e distribuição

de tarefas

Oração final (pode ser partilhada)
Hino da LIAM (ou outro cântico).

ORAÇÕES DA REUNIÃO DO NÚCLEO MISSIONÁRIO
Sugestão

No

início

da reunião

(Cântico à escolha)

Presidente

— Vinde,

Espírito Santo.

Todos — Enchei os corações dos vossos

Vosso amor.

fiéis

e

aceidei neles o fogo

do

..

Presidente

Presidente

— Oremos (pequeno
— O Deus,

Todos — que
rito

o

silêncio)

ilustrastes os corações

dos vossos

fiéis

com

a luz

do Espí-

Santo, concedei-nos que apreciemos rectamente todas as coisas segundo

mesmo

nosso.

Espírito e

gozemos sempre da sua consolação. Por

Cristo,

Senhor

Amén.

— Avé Maria.
—
Todos
Cheia de graça.
Presidente — Sagrado Coração de Jesus,
Todos - Venha a nós o Vosso Reino
Presidente — Nossa Senhora de Fátima.
Todos — Rogai pelos não-cristãos de todo o mundo.
Presidente — S. Francisco Xavier
Todos — Rogai pelos Missionários que lhes anunciam
Presidente - Santa Teresinha do Menino Jesus
Todos — Rogai pelas vocações missionárias
(NB Invoca-se também o Patrono do Núcleo).
Presidente

.

.

a

Boa Nova

:

No

fim da reunião

(Cântico à escolha)

— Coração Imaculado de Maria,
Todos — que, desde o princípio da vossa existência, cooperastes na obra
de Redenção, volvei para a Messe um olhar de misericórdia e intercedei junto
da Santíssima Trindade para que a juventude se sinta atraída pela sublime
vocação missionária. Por Jesus Cristo, Vosso Filho, que com o pai vive e
reina na unidade do Espírito Santo. Amén.
Presidente — Coração Imaculado de Maria.
Presidente

Todos -

Santificai a

Presidente

LIAM

— Coração Imaculado de Maria

Todos — Abençoai o nosso Núcleo Missionário
— Coração Imaculado de Maria

Presidente

Todos — Despertai

muitas

e

santas

vocações

sacerdotais,

missionárias

— Beatos Tiago Lavai e Daniel Brottier
Todos — Rogai por nós.
(NB Invoca-se também o Patrono do Núcleo).

Presidente

:

- Hino da LIAM.

religiosas

e

ORAÇÃO PELA FAMÍLIA
Deus, nosso Pai,

nós Vos damos graças,
Vos adoramos, louvamos

e

bendizemos.

Vós, chamastes muitos de nós,

Homens

e Mulheres,

a testemunhar, pela

o amor

total

tem pela

vocação matrimonial,

que Jesus, Vosso Filho

Igreja.

Nós Vos rogamos,
dai-nos a Vossa graça
e a luz

do Espírito Santo,

para que as nossas Famílias

sejam berços de amor e vida,

de alegria e felicidade.

Dai-nos
e a luz

a

Vossa graça

do Espírito Santo

para que nas nossas Famílias

aprendamos
e

a viver a

verdade

e a justiça,

o gosto pelo trabalho honesto

;

para que nas nossas Famílias

aprendamos
e a partilhar

com

a viver

em

paz

o que somos e temos

os pobres e necessitados.

Dai-nos a Vossa graça
e a luz

do Espírito Santo

para que nas nossas Famílias

aprendamos

a conhecer- Vos e a

de todo o coração.

Tudo Vos pedimos
por Jesus Cristo, Vosso Filho,
que conVosco vive

na unidade do Espírito Santo.

Amén.

amar- Vos

