ORGANIZAÇÃO DOS
ENCONTROS

ASSEMBLEIA
DIOCESANA DO
COMIDI

•
•
•
•
•
•
•

ENCONTROS DE FORMAÇÃO:
Acolhida;
Oração inicial (breve momento de oração);
Formação com documentos da Igreja:
7 encontros:
Partilha e perguntas;
Oração final.
Obs.: Durante os encontros, será entregue o Manual do
Missionário, onde haverá roteiros para as visitas, orações de
bênçãos, passagens bíblicas e temas apologéticos.

TEMAS DOS ENCONTROS DE FORMAÇÃO
•
•
•
•
•
•

A Santidade – Novo Millennio Ineunte;
Uma Espiritualidade de Comunhão – Novo Millennio Ineunte;
Os Missionários – Decreto Ad Gentes
A Transformação Missionária da Igreja – Evangelii Gaudium;
Maria, Discípula e Missionária – Documento de Aparecida;
O Caminho de Formação dos Discípulos Missionários –
Documento de Aparecida;
• Missão: Parte Prática.

ENCONTROS DAS PEQUENAS COMUNIDADES:
• Acolhida;
• Oração inicial (Pode ser realizado uma das práticas devocionais
a seguir: santo terço, louvor, adoração, grupo de oração, leitura
e meditação do evangelho do dia ou outra prática devocional);
• Leitura do texto de formação e visualização dos vídeos de um
dos 100 temas elaborados pelo o COMIDI;
• Partilha e perguntas;
• Oração final;

Missão
Parte prática

COMO DEVEM SER AS VISITAS?
• Os missionários nunca devem ir sozinhos, mas em dupla ou
com mais pessoas;
• Anotar as solicitações das pessoas durante a visita, como a de
alguém que deseja regularizar sua situação sacramental; que
deseja ou precisa de um acompanhamento maior, isto ajudará
no pastoreio pós-missão;
• Casas fechadas, não sendo possível voltar depois, deixar um
convite e/ou panfleto. Em bares, lojas, escritórios, pode-se
também deixar o convite e/ou panfleto.

SUGESTÃO DE ROTEIRO PARA AS VISITAS:
• Saudação (Bom dia, boa tarde...A paz de Jesus Cristo esteja nesta casa);
• Apresentar-se: Falar nome, paróquia, comunidade, apresentar o propósito da
missão: Estamos aqui em missão, visitando as famílias para anunciar Jesus
e seu Amor;
• Verificar a aceitação das pessoas;
• Meditar um texto bíblico e partilhar;
• Conduzir uma oração;
• Conduzir alguma oração de benção para casa ou casos específicos;
• Agradecer a acolhida e desejar a paz;
• Em caso de rejeição: agradecer, abençoar e seguir adiante.

O QUE LEVAR?
• Bíblia;
• Crucifixo;
• Havendo a possibilidade, utilizar camiseta com mensagem
cristã; mas o que melhor nos identifica é a nossa atitude;
• Papel para anotações e caneta;
• O convite para ser entregue: Elaborar panfletos com horário de
missa e atividades paroquiais.

QUAL DEVE SER A POSTURA DO MISSIONÁRIO?
•
•

•
•
•
•
•
•

Lembrar e transparecer que está em missão em nome de Jesus e enviado pela
Igreja. O testemunho é uma pregação silenciosa;
As roupas devem ser coerentes com a atividade com a evangelização; evitar
bermudas, camisetas, minissaias, roupa decotada, roupa curta no geral ,etc...
Deve ser alegre, mas discreto;
Tudo o que ver e ouvir na visita é sigiloso, não pode ser motivo de comentários;
Diante das dificuldades, não desanimar; enfrentar com confiança no Senhor e animar
os demais;
Mais do que falar, deve saber ouvir;
Sempre agir com caridade;
Evitar más palavras: gírias, palavras chulas...;

QUAL DEVE SER A POSTURA DO
MISSIONÁRIO?
• Cuidado com o uso de máquina fotográfica; nem todos gostam de ser
fotografados;
• Respeitar horários e atividades programadas;
• Não fazer comentários negativos nem da visita nem de outro missionário;
• Evitar conversas estranhas à missão, principalmente na frente dos que estão
sendo visitados;
• Não abandonar a missão, a não ser por uma emergência, que deve ser
comunicada aos demais;
• Exercitar a generosidade do servir, do esquecer-se de si mesmo, da
humildade, da paciência.

PÓS MISSÃO
• É importante que a partir das missões aconteça a criação de pequenas
comunidades: A frequência dos encontros das pequenas comunidades pode
ser semanal, quinzenal ou mensal, dependendo da situação das pessoas. O
importante é garantir encontros regulares e comunicação entre os membros
para criar laços profundos de oração, amizade e fraternidade;
• A Diocese ou a própria paróquia criará materiais com conteúdo para reflexão,
oração e partilha;
• Os encontros podem ser realizados nas próprias casas dos fiéis ou em algum
local na comunidade;

