
Ofrecer JUNTOS
o sofrimento



ORAÇÃO DA MANHÃ
SALMO 23

Pai Santo, me abandono a Ti.
Doa-me a força para unir minha dor
àquela de Teu Filho,
para a salvação do mundo.

Te ofereço cada lágrima
e todo lamento secreto, todo medo
e todo sentimento de impotência.
Minha imobilidade
seja força para os missionários,
enviados até os confins da terra
para anunciar a Tua Palavra.

Te ofereço meu pequeno amor
por todo homem que vive injustamente
na pobreza material e espiritual.

Tudo Te ofereço, para que estes irmãos
Te conheçam, oh Pai bondoso,
Tu que liberta e consola.

Amém.

TE ADORO
 

Eu te adoro, meu Deus, e eu te amo
com todo meu coração. 
Agradeço-lhe, Senhor, por ter me criado, 
redimido, 
fez-me um cristão e me manteve esta noite. 
Vou oferecer-lhe minhas ações deste dia, 
fazei que sejam de acordo com sua santa 
vontade 
e para sua maior glória.
Preserva-me do pecado e de todo mal.
Tua graça esteja sempre comigo
e com meus entes queridos.

Amém.



ORAÇÃO DA NOITE
SALMO 23

O Senhor é o meu pastor. 
Nada me falta.
Em verdes pastagens me faz repousar;
para fontes tranqüilas me conduz,
 e restaura minhas forças.

Ele me guia por bons caminhos, 
por causa do seu nome.
Embora eu caminhe por um vale tenebroso, 
nenhum mal temerei, pois junto a mim estás; 
teu bastão e teu cajado me deixam tranqüilo.

Diante de mim preparas a mesa, 
à frente dos meus opressores;
unges minha cabeça com óleo, 
e minha taça transborda.
Sim, felicidade e amor me acompanham 
todos os dias da minha vida.
Minha morada é a casa de Javé, 
por dias sem fim.

Pai nosso, Ave Maria, Glória.



ORACAO MISSIONARIA
A NOSSA SENHORA 
 

Maria, tu que andaste pelos montes 
da Judéia, levando, solicita, 
Jesus e sua alegria;
caminhastes de Nazaré rumo Belém
onde nasceu teu filho,
o nosso Senhor :
percorrestes as ruas do desterro
para salvar o Filho do Altíssimo;
caminhaste na via do Calvário
para se tornar nossa Mãe.
Continue caminhando
ao lado dos missionários de teu Filho
que pelo mundo afora desejam,
como tu, Arca da Aliança,
levar a todos os povos,
Jesus, o seu Evangelho e
sua salvaçao.



EXPERIÊNCIA MISSIONÁRIA
Fomos visitar um bairro pobre.
Batemos na porta da senhora Laura, que 
constrangida pela pobreza de sua casa, 
nos acolheu na entrada. Quando nos 
apresentamos como missionárias e dissemos 
que desejávamos conversar e rezar junto com 
ela, seu rosto se iluminou e nos fez entrar. 
Compartilhou seu sofrimento pela perda 
do filho muito jovem e a preocupação em 
sustentar sua família.
Depois de ter rezado juntos abençoamos 
ela e a casa dela. Com os olhos cheios de 
lágrimas nos disse: “Hoje a benção do 
Senhor entrou em minha casa”.
Olhou ao seu redor, tomou um limão e um 
tomate que tinha na cozinha e doou-nos, 
correu para seu pequeno jardim e apanhou 
uma rosa, que nos entregou qual sinal de 
agradecimento pela visita. Este é o coração 
dos pequenos que sabem amar muito.

Sebastiana Poma, missionária, no centro, junto 
com Graça, voluntária, em visita à uma família da 
periferia de Jundiaí, São Paulo, Brasil.



A Comunidade Missionária da Trindade 
É uma Associação de inspiração católica, 
constituída por pessoas de diferentes estados 
de vida, tendo em comum o mesmo ideal 
evangélico: ser comunidade para a missão ad 
gentes em confiante abandono nas mãos da 
Providência de Deus.

Serviço na Itália e no exterior
Formação comunitária e missionária.
Acolhida de pessoas para uma experiência
de serviço e de comunidade.
Formação humana, social, cristã e pastoral. 
Educação para a cidadania ativa e global
e para a cooperação internacional.

SEDES
Jundiaí
Rua Lauro Scarabello, 120
13212-090 Parque Eloy Chaves
Jundiaí SP - Brasile
cmt.jundiai@gmail.com 

Pian Paradiso
S.S. 3 - Flaminia Km 46,800
01033 P.P. Civita Castellana - VT - Itália
Tel. 0761 518019
cmt.pianparadiso@gmail.com

Patrica 
Via Patricio, 65
03010 Patrica - FR - Itália
Tel. 0775 222288
cmt.patrica@gmail.com 

Norte Itália
Contatti: cell. 345 871 3911 - 320 163 4391
cmt.norditalia@gmail.com


