1. PRECES:

Dirijamos as nossas Preces a Jesus REI dos reis, para que o Seu Reinado se estenda, a
toda a terra, por meio da Igreja, de modo especial, por meio de cada um dos aqui
presentes, e façamo-lo com as Preces, feitas a Deus, por meio de Mons. Zubieta, pelas
pessoas que responderam ao Questionário já referido:
1.Que me dê força, compreensão e entendimento nos momentos mais difíceis e
dolorosos da minha vida.
.Que o Amor reine no coração de todos e não tenhamos medo de sermos plenos na
paz e no amor.
.Para que a Humanidade não se esqueça que tem de se ouvir e fazer ouvir os mais
fracos.
.Que interceda por todos nós, e nos ajude a estar atentos e a ajudar nos problemas
sociais vividos à nossa volta, tal como Mons Zubieta os sentiu e ajudou durante a Sua
Vida de Missionário.
2.Para que Mons Zubieta peça a Deus forças, paciência e sabedoria para todos as
auxiliares de educação, educadores, professores, para que nunca esqueçam a sua
missão que é educar, sem esquecer o amar o outro sem distinção.
.Que agora que está mais próximo de Deus, Lhe implore para que do mundo
desapareça o sofrimento e a pobreza do Corpo e da Alma .
.Que a sua força interior e capacidade de resiliência, esteja presente em cada um de
nós e o Senhor abençoe os Povos da Amazónia.
.Que saibamos respeitar e estar disponível para o Outro e para promover cada cultura.
1.Apesar dos tempos serem outros, continuamos a precisar de igualdade de
oportunidades em todos os sentidos e de lutar por uma vida melhor e por um
planeta melhor. Precisamos de muitos Zubietas!!!
.Pelas mulheres pobres, com filhos, para que possam encontrar em Ramón a força e
a inspiração na busca de soluções reparadoras da sua situação.
.Que a minha filha consiga emprego rápido na área dela.
.Que ajude a Igreja a centralizar-se no Evangelho.
2. Meu Deus, ajuda-me a viver de uma maneira que Te agrade, dá-me sabedoria em
tudo o que faço e guia-me em tudo o que digo.
.Peço a renovação do espírito missionário na Igreja.

.Que obtenha de Deus a conversão de nós todos, para cada um se torna uma
"transparência" da bondade de Deus em cada gesto e momento.
1.Peço a dignificação da mulher e da vida que gera.
.Que todo ser humano se entregue a DEUS e estando envolvido por Ele e N´Ele, possa
fazer algo em favor dos mais necessitados e todos sejam acolhidos por mim com as
melhores intenções no meu coração.
.Que ele me ajude a chegar ao céu.
.Gostava que soubéssemos trabalhar em comunidade para alcançar o bem comum e
houvesse mais amor neste mundo e menos egoísmo para que soubéssemos ajudarnos uns aos outros.
2.Que haja respeito e abertura entre Religiões, no nosso mundo tão materialista e
comodista.
.Que os líderes do mundo saibam acudir às regiões mais desfavorecidas e levar vacinas
(COVID) para proteger os mais desfavorecidos.
.Que cada um/a encontre e abrace a sua missão aqui na terra, não se assuste com ela e
seja missionária/o, mesmo que pequeno, neste mundo enorme, através do amor, da
palavra, amizade, caridade e comunhão.
.Que me ajude a perceber a minha vocação, me ensine no meu discernimento e
decisão vocacional e que afaste de mim os medos inventados para fugir da minha
missão.
CÂNTICO: Ouve, oh Senhor, nesta tarde, vossos Filhos em prece (2x)

2. LEITURA DOS SÌMBOLOS DO OFERTÓRIO

Cântico (No fim de cada Símbolo):Senhor, Tu és o meu Amor! Tu és o meu Tudo!
Tudo Te dou, Senhor

-Slyde 1- Silêncio e Imagem da vida em plenitude
-Slyde 2 -Mapa:
LEITOR/A. Tu, Senhor, que és o Senhor do Tempo, para quem 100 anos, são como o dia
de ontem que passou, entregamos e confiamos-Te, cada segundo destes 100 anos,
vividos por cada uma das Irmãs da Congregação, em qualquer parte do mundo.

Recompensa e fecunda a fidelidade e testemunho de tantas, mesmo quando foi
necessário dar a sua vida por Ti e pelos Irmãos, como aconteceu com as Mártires do
Congo. Aceita, também a fidelidade feita de silêncio, simplicidade e entrega no dia a
dia de tantas outras! Acolhe, ainda, com uma especial ternura. as vidas entregues em
situações extremas de guerra, e dificuldades sem fim. Colocamos, também, nas Tuas
Mãos de PAI, o Capítulo Geral que a Congregação vai realizar em Maio 2022, e em cuja
preparação já todas estamos empenhadas.

-Slyde 3.Bromélias:
LEITOR/A: Com esta (s) Bromélia(s), flores próprias e típicas de Puerto Maldonado,
terras que Mons. Zubieta tanto calcorreou, e sede do Vicariato e da Congregação das
Missionárias Dominicanas do Rosário, que ele fundou; terra, ainda, escolhida pelo
Papa Francisco, em 2018, para se encontrar com uma representação de indígenas do
Peru e Países limítrofes. Sendo as bromélias conhecidas pela alta capacidade
adaptativa, uma vez que elas sobrevivem e se dispersam em locais de baixa e alta
luminosidade, secos ou húmidos e podem resistir a solos pobres em nutrientes ou
temperaturas extremas, trazemo-las, aqui hoje, por serem como que um elo de ligação
às nossas origens e um símbolo muito inspirador e perfeito do Carisma que Mons.
Zubieta e Ascensão Nicol quiseram imprimir e deixar à Congregação.

-Slyde 4. Documento: QUERIDA AMAZÓNIA
LEITOR/A. Oferecemos-Te, SENHOR, o documento final do Sínodo dos Bispos, que tem
como título “Querida Amazónia”, como símbolo de todos os povos que vivem na
Amazónia e em todas as “Amazónias” de hoje. Aceita, ainda, todo o empenho e
dedicação que o Papa Francisco, a Igreja, mas de modo especial os Missionários locais,
Grupos Cristãos, Humanistas e Ecologistas estão a fazer, para os ajudar a libertar esses
povos do medo, da exploração e de todo o tipo de ameaças
-Slyde 5: Frase: Aceita, Senhor, o nosso zelo e desejo de sermos Missionários, porque
se o não formos, não somos cristãos :
Testemunho gravado

-Slyde 6:Palavras:OBRIGADO
LEITOR/A. Oferecemos-Te, Senhor, a nossa profunda GRATIDÃO, por nos
encontrarmos aqui, nesta Celebração tão sentida e querida, e também por tanta gente

amiga, presente ou ausente, que ajudou a prepará-la com tanto empenho, amizade e
dedicação: OBRIGADO, SENHOR!

-OFERTA DO PÃO E DO VINHO: LEITOR/A. Senhor, junto a este Pão e este Vinho
colocamos não só o que acabamos de explicitar e de Te oferecer, mas também o que
cada um de nós vive e Te pede nesta Celebração. Transforma, e consagra tudo no Teu
Corpo e Sangue.

