
TRÍDUO DE SÃO DANIEL COMBONI 
 

Queridas irmãs e queridos irmãos, 
Nós, Missionários Combonianos do Coração de Jesus, 
apresentamos este tríduo de oração a Deus pela intercessão de 
São Daniel Comboni. Todos-as somos convidados a agradecer 
a Deus pelo dom das vocações na Igreja, sobretudo as 
vocações religiosas e missionárias, e rezemos para que cada 
um-a de nós busque responder ao chamado de Deus à 
santidade, a serviço de Deus e das pessoas, durante nossa vida 
missionária em nossas igrejas, comunidades e famílias. Nos 
unimos em um só coração, um só espírito e uma só fé, para 
rezar pelos jovens, pedindo ao Senhor que envie operários 
para a sua messe. 

 



Primeiro dia do Tríduo de São Daniel Comboni 

São Daniel Comboni, Apóstolo da África: mil vidas para a missão 

Dirigente: Em Nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém 

Abertura 
Nos preparando para o dia de São Daniel Comboni, somos convidados a contemplar o 
Deus que quer chamar homens e mulheres para amar e servir.   

Ó Pai, pela admirável e ilimitada confiança em Ti, que transbordava do coração de São 
Daniel Comboni, tende piedade de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. 
Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 

Ó Pai, pelo espírito de sacrifício e pelo amor heróico à cruz que ardia no coração de São 
Daniel Comboni, tende piedade de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. 
Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 

Ó Pai, pelo zelo ardente pela salvação dos irmãos mais pobres e abandonados que 
inflamou São Daniel Comboni, tende piedade de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao 
Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
OREMOS: Ó Pai, pelos méritos e intercessão de São Daniel Comboni, que consumou 
toda a sua vida procurando a Vossa glória e a realização do Vosso Reino entre os povos 
da África Central, concedei-nos a graça que vos pedimos... Vós que viveis e reinais 
agora e para sempre. Amém. 

Rezemos juntos: 
Ó Jesus, bom Pastor, / suscita em todas as comunidades paroquiais, / sacerdotes e 
diáconos, /religiosos e religiosas, / leigos consagrados e missionários, / segundo as 
necessidades do mundo inteiro, / que amas e queres salvar. Assiste os nossos pastores e 
todas as pessoas consagradas. / Guia os passos daqueles / que acolheram generosamente 
o teu chamado / e se preparam para as ordens sagradas / ou para a profissão dos 
conselhos evangélicos. / Volve teu olhar de amor sobre muitos jovens generosos / e 
chama-os para te seguir. Confiamos esses grandes interesses do teu coração / à poderosa 
intercessão de Maria, / Mãe e modelo de todas as vocações, / na certeza de que o Pai 
ouvirá / aquilo que Tu mesmo nos mandaste pedir. / Amém. 
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Quem é São Daniel Comboni 
Daniel Comboni nasce em Limone, próximo ao Lago de Garda (Itália) a 15 de março de 
1831. Entra no Instituto de Dom Mazza, em Verona, abrindo-se ao ideal missionário. 
Em 1849, consagra a sua vida à África. Ordenado sacerdote em 1854, parte para o 
continente africano em 1857. Confiante de que os africanos se tornariam os sujeitos da 
própria evangelização, dá vida a um projeto que tem como finalidade "Salvar a África 
com a África" Fiel ao seu lema: "África ou morte!", funda em 1867 o Instituto dos 
Missionários Combonianos e, em 1872, o Instituto das Missionárias Combonianas. Voz 
profética, anuncia à Igreja inteira, particularmente na Europa, que havia chegado a hora 
da salvação dos povos da África. Apesar de ser um simples sacerdote, não hesita em se 
apresentar no Concílio Vaticano I, a fim de pedir aos bispos para que "cada Igreja local" 
se comprometesse na conversão da África (Petição 1870). Em 1877 é consagrado bispo 
da África Central. Consome suas energias pelos povos africanos e luta pela abolição da 
escravidão. Enfraquecido pelas febres e pelas cruzes, morre em Cartum (Sudão) na 
noite de 10 de outubro de 1881. Outros frutos do carisma comboniano são hoje as 
Missionárias Seculares Combonianas (1969), os Leigos Missionários Combonianos 
(1993) e ainda muitos milhares de leigas e leigos ao redor do mundo. No dia 5 de 
outubro de 2003, Daniel Comboni é proclamado São por S. João Paulo II. 

Canto: Te amarei senhor 

Reflexão da Palavra de Deus: (Jo 10, 11-15). 

Partilha: convidar as pessoas para partilhar a Palavra de Deus 

Preces espontâneas ...  

Todos: Pela intercessão de são Daniel, apóstolo dos pobres, rogai por nós... 

Todos: ORAÇÃO PELAS MISSÕES E PELAS VOCAÇÕES  

Ó Pai, tu que desejas que todos os povos se salvem, desperta em todos os cristãos um 
forte impulso missionário, para que Cristo seja testemunhado e anunciado a todos os 
que ainda não o conhecem. Pela intercessão de São Daniel Comboni, sustém os 
missionários na obra da evangelização e suscita novas vocações para a missão. Virgem 
Maria, Rainha dos Apóstolos, que deste ao mundo o Verbo encarnado, orienta a 
humanidade para aquele que é a luz verdadeira que ilumina todo o vivente e faz de nós 
seus colaboradores generosos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 

Benção final 
Rezemos a oração que o Senhor nos ensinou: Pai Nosso / Ave Maria / Glória ao Pai… 

Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida 
eterna. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 



Segundo dia do Tríduo de São Daniel Comboni 

Deus nos chama a sermos missionários e missionárias: “uma igreja em saída” 

Dirigente: Em Nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém  

Abertura  
No segunda dia do nosso tríduo, pedimos a Deus que, pela intercessão de são Daniel 
Comboni, chame muitas mulheres e homens para serem missionárias e missionários 
para anunciarem a Boa Nova e serem profetas da esperança para tornar nossa sociedade 
e nosso mundo mais solidários e fraternos.  

Ó Pai, pela admirável e ilimitada confiança em Ti, com que encheste o coração de São 
Daniel Comboni, tende piedade de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. 
Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 

Ó Pai, pelo espírito de sacrifício e pelo amor heróico à cruz que ardia no coração de São 
Daniel Comboni, tende piedade de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. 
Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
Ó Pai, pelo zelo ardente pela salvação dos irmãos mais pobres e abandonados que 
inflamou São Daniel Comboni, tende piedade de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao 
Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 

OREMOS: Ó Pai, pelos méritos e intercessão de São Daniel Comboni, que consumou 
toda a sua vida procurando a Vossa glória e a realização do Vosso Reino entre os povos 
da África Central, concedei-nos a graça que vos pedimos... Vós que viveis e reinais 
agora e para sempre. Amém. 

Rezemos juntos: 
Ó Jesus, bom Pastor, / suscita em todas as comunidades paroquiais, / sacerdotes e 
diáconos, /religiosos e religiosas, / leigos consagrados e missionários, / segundo as 
necessidades do mundo inteiro, / que amas e queres salvar. Assiste os nossos pastores e 
todas as pessoas consagradas. / Guia os passos daqueles / que acolheram generosamente 
o teu chamado / e se preparam para as ordens sagradas / ou para a profissão dos 
conselhos evangélicos. / Volve teu olhar de amor sobre muitos jovens generosos / e 
chama-os para te seguir. Confiamos esses grandes interesses do teu coração / à poderosa 
intercessão de Maria, / Mãe e modelo de todas as vocações, / na certeza de que o Pai 
ouvirá / aquilo que Tu mesmo nos mandaste pedir. / Amém. 

2



Texto de Comboni 

Tende a certeza de que a minha alma vos corresponde com um amor ilimitado para todo 
o tempo e para todas as pessoas. Eu volto para o meio de vós para nunca mais deixar de 
ser vosso e totalmente consagrado para sempre ao vosso maior bem. O dia e a noite, o 
Sol e a chuva encontrar-me-ão igualmente e sempre disposto a atender as vossas 
necessidades espirituais; o rico e o pobre, o são e o doente, o jovem e o velho, o patrão e 
o servo terão sempre igual acesso ao meu coração. O vosso bem será o meu e as vossas 
penas serão também as minhas.  

(Escritos de São Daniel Comboni no. 3158) 

Canto:  

Reflexão da Palavra de Deus: (Jo 10, 15- 16). 

Partilha: convidar as pessoas para partilhar a Palavra de Deus 

Preces espontâneas ...   

Todos: Pela intercessão de são Daniel, apóstolo dos pobres, rogai por nós... 

Todos: ORAÇÃO PELAS MISSÕES E PELAS VOCAÇÕES  

Ó Pai, tu que desejas que todos os povos se salvem, desperta em todos os cristãos um 
forte impulso missionário, para que Cristo seja testemunhado e anunciado a todos os 
que ainda não o conhecem. Pela intercessão de São Daniel Comboni, sustém os 
missionários na obra da evangelização e suscita novas vocações para a missão. Virgem 
Maria, Rainha dos Apóstolos, que deste ao mundo o Verbo encarnado, orienta a 
humanidade para aquele que é a luz verdadeira que ilumina todo o vivente e faz de nós 
seus colaboradores generosos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 

Benção final 

Rezemos a oração que o Senhor nos ensinou: Pai Nosso / Ave Maria / Glória ao Pai… 

Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida 
eterna. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 

 



Terceiro dia do Tríduo de São Daniel Comboni 

A Vocação só amadurece na fidelidade de cada dia. 

Dirigente: Em Nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém 

Abertura 

No terceiro dia do nosso tríduo de São Daniel Comboni, somos convidados a 
contemplar a vocação a nossa fidelidade do dia a dia. O Senhor nos chama a nos 
alimentarmos na Sua Palavra divina e buscar sempre a sua crer no fidelidade em missão. 
Que São Daniel Comboni interceda por nos e por todos os missionários e missionários.  

Ó Pai, pela admirável e ilimitada confiança em Ti, com que encheste o coração de São 
Daniel Comboni, tende piedade de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. 
Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 

Ó Pai, pelo espírito de sacrifício e pelo amor heróico à cruz que ardia no coração de São 
Daniel Comboni, tende piedade de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. 
Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 

Ó Pai, pelo zelo ardente pela salvação dos irmãos mais pobres e abandonados que 
inflamou São Daniel Comboni, tende piedade de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao 
Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 

OREMOS: Ó Pai, pelos méritos e intercessão de São Daniel Comboni, que consumou 
toda a sua vida procurando a Vossa glória e a realização do Vosso Reino entre os povos 
da África Central, concedei-nos a graça que vos pedimos... Vós que viveis e reinais 
agora e para sempre. Amém. 

Rezemos juntos: 
Ó Jesus, bom Pastor, / suscita em todas as comunidades paroquiais, / sacerdotes e 
diáconos, /religiosos e religiosas, / leigos consagrados e missionários, / segundo as 
necessidades do mundo inteiro, / que amas e queres salvar. Assiste os nossos pastores e 
todas as pessoas consagradas. / Guia os passos daqueles / que acolheram generosamente 
o teu chamado / e se preparam para as ordens sagradas / ou para a profissão dos 
conselhos evangélicos. / Volve teu olhar de amor sobre muitos jovens generosos / e 
chama-os para te seguir. Confiamos esses grandes interesses do teu coração / à poderosa 
intercessão de Maria, / Mãe e modelo de todas as vocações, / na certeza de que o Pai 
ouvirá / aquilo que Tu mesmo nos mandaste pedir. / Amém. 
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Texto de Comboni 

Quero partilhar a vossa sorte e o dia mais feliz da minha existência será aquele em que 
eu possa dar a vida por vós. Não ignoro a gravidade do peso que lanço sobre mim, já 
que, como pastor, mestre e médico das vossas almas, terei de velar por vós, instruir-vos 
e corrigir-vos; defender os oprimidos sem prejudicar os opressores, reprovar o erro sem 
censurar o que erra, condenar o escândalo e o pecado sem deixar de ter compaixão pelos 
pecadores, procurar os transviados sem encorajar o vício: numa palavra, ser ao mesmo 
tempo pai e juiz. Mas resigno-me a isso, na esperança de que todos vós me ajudareis a 
levar este peso com júbilo e com alegria em nome de Deus.  

(Escritos de São Daniel Comboni no. 3159) 

Canto:  

Reflexão da Palavra de Deus: (Jo 10, 17- 18). 

Partilha: convidar as pessoas para partilhar a Palavra de Deus 

Preces espontâneas ...   

Todos: Pela intercessão de são Daniel, apóstolo dos pobres, rogai por nós... 

Todos: ORAÇÃO PELAS MISSÕES E PELAS VOCAÇÕES  

Ó Pai, tu que desejas que todos os povos se salvem, desperta em todos os cristãos um 
forte impulso missionário, para que Cristo seja testemunhado e anunciado a todos os 
que ainda não o conhecem. Pela intercessão de São Daniel Comboni, sustém os 
missionários na obra da evangelização e suscita novas vocações para a missão. Virgem 
Maria, Rainha dos Apóstolos, que deste ao mundo o Verbo encarnado, orienta a 
humanidade para aquele que é a luz verdadeira que ilumina todo o vivente e faz de nós 
seus colaboradores generosos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 

Benção final 

Rezemos a oração que o Senhor nos ensinou: Pai Nosso / Ave Maria / Glória ao Pai… 

Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida 
eterna. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.


