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ORAÇÃO PELA 43.ª ASSEMBLEIA GERAL  
DA CONGREGAÇÃO DA MISSÃO 

 

Deus, nosso Pai misericordioso, Tu enviaste o Teu Filho como Salvador do 
mundo e evangelizador dos pobres. Tu nos escolheste para anunciar a Boa 
Nova aos pobres, nossos senhores e mestres. Nós Te agradecemos por nos 
teres chamado a esta vocação missionária. 

Na aurora do quinto centenário da nossa Pequena Companhia e neste tempo 
da nossa 43ª Assembleia Geral, nós Te pedimos para nos enviares a luz do 
Espírito Santo, para nos dares a força nas nossas fraquezas e de nos tornar-
mos dóceis à Tua inspiração. Possamos nós reviver o fogo interior e o zelo 
missionário de S. Vicente de Paulo e dos nossos primeiros confrades. Aprofun-
demos a nossa relação con go, através de uma vida de oração, escutando o 
clamor dos pobres e as necessidades da Igreja. Dá-nos a graça de sermos fiéis 
aos Conselhos Evangélicos e às cinco Virtudes, que caraterizam o espírito da 
nossa Companhia. Que o exemplo da San ssima Trindade nos inspire para 
nos reunirmos e trabalharmos em conjunto nas nossas comunidades como 
“amigos muito queridos”. Neste momento privilegiado da nossa Assembleia 
Geral, pedimos que ela renove o espírito de alegria, de conversão, de diálogo 
e de unidade entre nós. Possamos nós ser testemunhas profé cas do Teu 
Evangelho para o mundo, especialmente para os pobres mais abandonados e 
para as periferias. Renova o espírito de colaboração entre os membros da 
Família Vicen na. 

Maria, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa e Nossa Mãe, intercede por nós, 
e dá-nos o Teu amor e a tua proteção. Inspira-nos para te imitarmos, como os 
discípulos do teu Filho Jesus. Todos os santos e bem-aventurados vicen nos, 
rogai para que nós vivamos a nossa vocação missionária com fidelidade e 
alegria, por Cristo, Nosso Senhor. Amem. 
 


