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Como são organizados ? 

Qual é 
preparação e formação ? 

ompromisso pode ser renovado a cada ano C permitindo aos membros a participação nas 
reuniões do núcleo e nas Santas Missões Populares.

ormação dos candidatos corresponde a dois F períodos: um abrange a formação sobre a 
história, o carisma, espiritualidade e apostolado 
redentorista, e outro período caracteriza-se pela 
convivência com MRL nos encontros mensais do 
núcleo e prática missionária.

epois de 2 anos de formação o candidato por D vontade própria faz para um ano compromisso 
missionário associando-se à Congregação 
Redentorista na Vice-Província da Bahia.

grupo dos Missionários Redentoristas Leigos está O organizado por núcleos conforme a região e 
presença dos membros. 

ada núcleo escolhe a sua coordenação para o C período de dois anos. A Coordenação é composta 
dos seguintes membros: um (uma) Coordenador/a; um 
(uma) Vice-Coordenador/a; um(uma) Secretário/a; 
Tesoureiro;

coordenação dos núcleos planeja e organiza  as A atividades e iniciativas do próprio núcleo; organiza 
uma vez por ano, uma Santa Missão Popular; promove a 
formação, a integração e a fraternidade entre os 
membros do núcleo.

Oração do 

Missionário Redentorista Leigo

Ó Cristo Redentor, 
eis-me aqui pronto para ajudar-vos 
na construção de um mundo melhor 
e na difusão do vosso Reino 
como Missionário Redentorista Leigo.

Os irmãos me esperam. 
Eles precisam de mim e eu deles. 
Temos que caminhar juntos. 
Todos nós precisamos de vossa graça. 
Para onde iremos sem vós? 

Fazei de mim um instrumento eficaz 
na obra de santificação do mundo 
e na construção do vosso Reino 
de justiça, de amor, de paz e de verdade.

Nossa Senhora, 
Mãe do Perpétuo Socorro e Mãe dos Redentoristas, 
ajudai que eu seja um bom Missionário Redentorista 
e um bom servidor do vosso Filho Redentor. 
Amém!



uma pessoa de formação cristã e católica, que,  
É consciente de sua consagração batismal, quer 
viver a vida cristã, de forma missionária, como 
membro de um grupo de associados leigos, 
vinculados à Congregação Redentorista, 
comprometendo-se voluntariamente a participar 
na obra de evangelização dos mais pobres.

Quem é
Missionário Redentorista Leigo ? 

escobre no seu coração a vocação missionária De se identifica com o carisma e a 
espiritualidade redentorista procurando evangelizar 
os pobres e ser por eles evangelizados. 

Ÿ Seguir a Jesus Redentor em sua 
Encarnação, Paixão e Eucaristia. 

Ÿ Discernir, com a força do Espírito Santo, a 
sua vocação missionária redentorista;

Ÿ Participar ativamente na Igreja;

Ÿ Anunciar com seu jeito de vida a Copiosa 
Redenção principalmente aos mais pobres;

Ÿ Buscar inspiração na vida dos santos, 
beatos, mártires redentoristas e também pela 
devoção a Nossa Senhora, a Mãe do 
Perpétuo Socorro;

Ÿ Participar com a comunidade redentorista 
nas Santas Missões Populares;

Ÿ Buscar sustento nos desafios missionários na 
oração, na Eucaristia e na Confissão;

Qual é 
a sua espiritualidade ? 

Como é 
a sua evangelização e missão ? 

olabora na MISSÃO REDENTORISTA C como voluntário, desejando continuar a 
missão de Jesus através do seu testemunho 
de vida e do anúncio da Boa Nova, através 
da pregação das Santas Missões Populares.

a sua PARÓQUIA de origem, escolhendo Ne engajando-se numa das pastorais, 
participe na ação pastoral, primeiro, com o 
testemunho de vida e, em segundo lugar, com 
ações no campo da evangelização, da vida 
litúrgica e outras formas de apostolado.

o lugar ONDE TRABALHA continua a Nmissão de Jesus no mundo, procurando, 
com seu testemunho de vida, palavra e 
experiência de Cristo, despertar para a fé, as 
pessoas com as quais trabalham e se encontram 
cotidianamente.

JUNTE SE A NÓS !!!
centromissionario@bol.com.br

centromissionario@outlook.com

(71) 3328-7461
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