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MEMÓRIA DE SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS, VIRGEM E 

DOUTORA DA IGREJA 

MÊS MISSIONÁRIO 

1 de outubro de 2020 

 

PREPARAR: Um ambiente que propicie a oração com a Bíblia aberta em Lc 10, 1-12 e com 

aquilo você achar adequado. Prepare principalmente o coração com tranquilidade e 

alegria no Senhor. 

ORAÇÃO INICIAL:  

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

Todos: Amém. 

Dirigente: Hoje a Igreja celebra uma grande Santa, muito querida pelo nosso povo: Santa 

Terezinha do Menino Jesus. O Evangelho nos exorta sobre a importância de rezar pelas 

vocações, Jesus também dá instruções de como deve ser feito o trabalho missionário. Para 
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podermos apreender bem a Palavra proposta para hoje, peçamos as luzes do Espírito 

Santo. 

Vinde Espírito Santo... 

 

1) LEITURA: 

Eu vim para escutar 

Tua palavra, tua palavra 

Tua palavra de amor 

 

Eu gosto de escutar 

Tua palavra, tua palavra 

Tua palavra de amor 

 

Eu quero entender melhor 

Tua palavra, tua palavra 

Tua palavra de amor 

 

O mundo ainda vai viver 

Tua palavra, tua palavra 
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Tua palavra de amor 

Ler Lc 10, 1-12. 

 

2) MEDITAÇÃO: 

O que diz o texto? 

Qual é a mensagem de Jesus? 

 Jesus diz que é preciso pedir ao Dono da messe (o próprio Deus) para que envie 

trabalhadores (vocações) para a messe (Igreja). É preciso que rezemos sempre pelas 

vocações. Além de ser uma atitude que demonstra preocupação com o futuro e o 

presente da obra da Igreja, ou seja, continuação da missão de Jesus, é um mandamento 

do próprio Cristo. 

 O Messias também dá instruções sobre como deve ser o trabalho missionário. O 

mês de outubro encerra os chamados meses pastorais: agosto é o mês vocacional, somos 

chamados por Deus para servi-lo; setembro é o mês da Bíblia, aprofundamos nossa fé na 

revelação divina; outubro é o mês missionário, chamados por Deus para anunciar suas 

maravilhas saímos em missão. Para abrir o mês missionário celebramos Santa Terezinha 

do Menino Jesus. Ela representa o aspecto místico do missionário. Não é possível falar de 

Jesus sem antes ter falado com Ele, não existe missão sem oração. Ela também sempre 

rezou pelos missionários do mundo, e nos deixa este exemplo de comunhão espiritual 

com os diversos missionários do mundo.  
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Santa Terezinha do Menino Jesus1: 

A santa de hoje nasceu em Alençon (França) em 1873 e morreu no ano de 1897. Santa 

Teresinha não só descobriu que no coração da Igreja sua vocação era o amor, como 

também sabia que o seu coração – e o de todos nós – foi feito para amar. Nascida de 

família modesta e temente a Deus, seus pais (Luís e Zélia) tiveram oito filhos antes da 

caçula Teresa: quatro morreram com pouca idade, restando em vida as quatro irmãs da 

santa (Maria, Paulina, Leônia e Celina). Teresinha entrou com 15 anos no Mosteiro das 

Carmelitas em Lisieux, com a autorização do Papa Leão XIII. Sua vida se passou na 

humildade, simplicidade e confiança plena em Deus. 

O mais profundo desejo do coração de Teresinha era ter sido missionária “desde a criação 

do mundo até a consumação dos séculos”. Sua vida nos deixou como proposta, selada na 

autobiografia “História de uma alma” e, como intercessora dos missionários sacerdotes e 

pecadores que não conheciam a Jesus, continua ainda hoje, vivendo o Céu, fazendo o bem 

aos da terra. 

Morreu de tuberculose, com apenas 24 anos, no dia 30 de setembro de 1897 dizendo suas 

últimas palavras: “Oh!…amo-O. Deus meu,…amo-Vos!” 

Após sua morte, aconteceu a publicação de seus escritos. A chuva de rosas, de milagres e 

de graças de todo o gênero. A beatificação em 1923, a canonização em 1925 e declarada 

“Patrona Universal das Missões Católicas” em 1927, atos do Papa Pio XI. E a 19 de outubro 

de 1997, o Papa João Paulo II proclamou Santa Teresa do Menino Jesus e da Sagrada Face 

doutora da Igreja. 

 

 
1 Santo do dia: Canção Nova. 
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3) CONTEMPLAÇÃO: 

O que diz o texto para mim? 

O que diz o texto para nós (família, comunidade, paróquia etc.)? 

O que a vida de Santa Terezinha me ensinou? 

 O exemplo de Terezinha, como mulher de oração pelos missionários, em conexão 

com o Evangelho de hoje, nos alerta para a importância de rezar por todos aqueles que 

anunciam o Evangelho em diversas situações remotas, como: florestas, aldeias, lugares 

de guerra, locais de difícil acesso etc. 

 

4) ORAÇÃO: 

Dirigente: Rezemos por todos os missionários e missionárias do mundo, especialmente 

pelos de nossa Diocese de Guaxupé. 

Pai Nosso... 

Ave Maria... 

Glória ao Pai... 

Santa Terezinha do Menino Jesus, rogai por nós! 
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ORAÇÃO FINAL: 

Dirigente: Por intercessão de Santa Terezinha do Menino Jesus, o Senhor nos abençoe, 

nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Em nome do Pai e do Filho e do 

Espírito Santo. 

Todos: Amém. 

 

Canto final: 

Senhor, toma minha vida nova 
Antes que a espera desgaste anos em mim 

Estou disposto a o que queiras 
Não importa o que seja, tu chamas me a servir 

 
Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra 

Necessitem de força de viver 
Onde falte a esperança, onde tudo seja triste 

Simplesmente por não saber de ti 
 

Te dou meu coração sincero 
Para gritar sem medo 
Formoso é teu amor 

Senhor, tenho alma missionária 
Conduza-me a terras 

Que tenham sede de ti 
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Refrão 

 

E, assim, eu partirei cantando 

Por terras anunciando 

Tua beleza, senhor 

Terei meus braços sem cansaço 

Tua história em meus lábios 

E força na oração 

 

Refrão 

 


