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Sejam bem-vindos!  
Saudações fraternas! 
Neste espaço de oração convidamos-vos a desfrutar o dom do encontro com Deus e a 
proximidade da Sua Palavra.  
Vamos deixar o nosso coração se aproximar do Senhor, escutar o que quer de nós e, 
especialmente, sentirmos o convite a ser missionário onde quer que nos encontrarmos 
e tentar sentirmo-nos próximos de outros missionários, mantê-los em mente, e deixar 
os nossos corações serem preenchidos com a presença de Jesus. 
Hoje, a alegria de Xavier, chave para o seu perfil humano, espiritual e missionário, vai 
desafiar-nos em toda a oração. 
Em Misevi festejamos esta festa missionária, renovamos o nosso compromisso 
batismal, de forma a sermos fiéis à vocação  recebida e seguidores da Missão de Jesus 
Cristo, missionário do Pai. 
  
Canção: Nossa Missão (Adriana FT, Dunga, Fabio de Melo)  
https://www.youtube.com/watch?v=FRKaVxCRxQg 
 

Quem é o Francisco Xavier? 
Francisco Xavier nasceu no castelo de Xavier, em Navarra, norte da  Espanha, em 7 de 
abril de 1506. De família nobre, seu pai era presidente do Conselho Real de Navarra. 
Em 1525, com 18 anos, foi para Paris dedicar-se aos estudos universitários, onde se 
tornou professor e doutor. Pronto para a carreira acadêmica, conheceu a Inácio de 
Loyola, abandonou essa vida de glória e passou a ser cofundador da Companhia de 
Jesus.  
Já como padre e empenhado no caminho da santidade, Francisco Xavier foi designado 
a ir em missão para o Oriente. Foi o primeiro jesuíta que partiu de Lisboa para as 
missões nas Índias. Fez um frutuoso trabalho de evangelização que abrangeu todas as 
classes e idades.  Esteve em Goa, Malaca, nas Molucas (Indonésia) e no Japão. 
Faleceu no dia 3 de dezembro na ilha de Sangchuam, onde tentou embarcar para a 
cidade de Cantão, (China), acometido por uma forte febre e cansaço. 
O amor a Deus e o zelo apostólico qualificaram a sua vida e fizeram dele o maior 
apóstolo dos tempos modernos. 
É padroeiro das missões e modelo de missionários. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=FRKaVxCRxQg


1º Semana do Advento ( o Advento é descobrir que nem tudo está perdido) 
AMBIENTE 
Deus é compassivo, não pode permitir que o seu povo sofra. Esta característica de Deus 
torna-se visível na pessoa de Cristo. 
No Evangelho de hoje, Jesus, vem nos encontrar  para nos ajudar. Ele envia a Igreja, 
ainda hoje, para encontrar o povo nas suas misérias e para aliviar todo sofrimento. 
 
Leitura do Santo Evangelho segundo  São Mateus (9,35 –10,1.6-8): 
 
Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas 
sinagogas, pregando o Evangelho do Reino, e curando todo tipo de doença e enfermidade. 
Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, 
como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: ‘A Messe é grande, mas 
os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua 
colheita!’ E, chamando os seus doze discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os 
espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as 
seguintes recomendações: Ide, antes, às ovelhas perdidas da casa de Israel! Em vosso 
caminho, anunciai: ‘O Reino dos Céus está próximo’. Curai os doentes, ressuscitai os 
mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis 
dar! 
Palavra do Senhor 
 

 

 

Reflexão 
Estamos no fim da primeira semana de Advento.  
Uma das virtudes durante este tempo é a esperança. 
Uma esperança ativa e empenhada, que nos leve a estarmos ao dispor do outro, de 
forma a fazer da nossa parte tudo o necessário para que Jesus possa nascer nos 
nossos corações. 
Jesus confia em nós e quer que respondamos à vocação de sermos apóstolos do 
nosso mundo.  
A missão pela qual Deus Pai envia o seu Filho ao mundo exige de nós sermos os seus 
sucessores. 
No nosso tempo também encontramos uma multidão desorientada e desesperada. 
Esta, tem sede da Boa Notícia da Salvação que Cristo nos trouxe e da qual somos 
mensageiros. 
É uma missão confiada a todos nós. 
Força! 
  

  

Façamos um momento de silêncio. A seguinte frase do Evangelho convida a rezar e a 
refletir: 

 “A Messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da messe que envie 

trabalhadores para a sua colheita!”. 
 
Canção (Nada te turbe – instrumental):  

https://www.youtube.com/watch?v=7YKEfplzxy0 
 
Pai Nosso…  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7YKEfplzxy0


 

 
 

ORAÇÃO DE SÃO FRANCISCO XAVIER 
Ó Deus Eterno, autor de todas as coisas: 

Lembra-te da obra das tuas mãos, 
especialmente dos seres humanos, 
feitos  à tua imagem e semelhança. 

lembra-te, ó Bom Pai, 
que o teu Filho deu a vida por eles! 

Volta os teus olhos cheios de misericórdia 
para aqueles que tanto amaste. 

Ouve o nosso apelo, 
em nome de todos os que sofrem por diferentes causas 

e que a vida esqueceu. 
Esquece todo o nosso mal e atrai-nos até ti. 
que a Luz do teu Filho jesus nos purifique, 

que a sua glória brilhe, 
e nele e através dele, 

nos devolva a inocência do teu ato criador, 
de forma a cantarmos e dançarmos com a alegria de sermos filhos teus irmãos. 

 
V. Rogai por nós, São Francisco Xavier. 

R. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. 
 

 

 

 

 

 


