
 

Estamos
momento
despertar

Sabemos
muitos
coordenadores,
grupos.
 

Roteiro
“jovens.”
Objetivo:
missionário
Orientações:
• Planejar
com
• 
irão
• O

o grupo nas visitas, mas quem
jovens. 
• Antes de sair para as visitas,
o Espírito Santo. 
• Após as visitas, reunir novamente
• Se possível levar um cartão para
 

Roteiro para visita missionária
• Na chegada dizer: "A paz de 
• Os missionários(as) se apresentam
Igreja católica, da paróquia
comunidade. Podemos fazer 
seguir a proposta, se a família
casa; 
• Ao entrar na casa, os missionários
fazem parte. Dar espaço para
 
 
 

Passo a passo

Estamos no mês de outubro, mês dedicado às missões
momento oportuno para a juventude à partir de
despertar e testemunhar nosso ardor missionário.

Sabemos que as visitas missionárias são uma
muitos grupos de Jovens, Contudo, para auxiliar
coordenadores, apresentamos um "roteiro" para
grupos.  
 

Roteiro para visitas missionárias com Jovens
“jovens.” 

Objetivo: Fazer a experiência missionária a partir
missionário de Jesus. 
Orientações:  

Planejar o dia das visitas missionárias e previamente
com o grupo sobre qual o objetivo das visitas. 
 O assessor(a) deve prever quais ruas ou quadras

irão realizar as visitas. 
O assessor(a) pode convidar um casal de adultos 

quem deve conduzir a visita e os momentos de oração

visitas, reunir o grupo e fazer um pequeno momento de oração,

novamente com todos para um momento de partilha e oração.
para as famílias que serão visitadas. 

missionária às famílias 

 Cristo esteja nesta casa!"; 
apresentam e dizem em nome de quem estão: “Somosos

paróquia (Nome) e estamos realizando visita às famílias
 um momento de oração com a sua família?” Se 

família não acolher, agradecer a atenção e seguir

missionários se apresentam e apresentam o grupo de
para que a família visitada também se apresente e compartilhe
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passo da Missão 

missões. Será um 
de nossos grupos, 

missionário.  

uma realidade em 
auxiliar os assessores e 

para ser apoio aos 

Jovens que vistam 

partir do mandato 

previamente conversar 

quadras em que os jovens 

 para acompanhar 
oração devem ser os 

oração, invocando 

oração. 

“Somosos jovens, da 
famílias de nossa 

a família acolher, 
seguir para a próxima 

de jovens do qual 
compartilhe algo. 
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Momento de oração nas famílias 

• Invocação à Santíssima Trindade (Cantando: Em nome do Pai, em nome do Filho); 
• Convidar a família para apresentar intenções e pessoas pelas quais gostaria de rezar (para 
depois da partilha da Palavra); 
• Leitura e partilha de um texto bíblico (seguir, conforme consta no roteiro) 
• Após a leitura do texto, fazer um momento de silêncio e motivar a todos a deixar a Palavra 
de Deus tocar a vida e o coração. Fazer uma pequena reflexão. 
Bênção da família e da casa 

“Deus eterno e todo-poderoso, que com bondade paterna não deixas de atender às nossas 
necessidades, derrama a abundância da tua bênção sobre esta família e esta casa. Sê o 
refúgio para os que aqui moram, companheiro dos que saem, hóspede com os que entram, até 
o dia de terem, todos, feliz acolhimento na morada celeste para eles preparada. Livra esta 
casa de todos os perigos e de toda a maldade. Que na mesa desta família haja o pão de 
cada dia e a saúde para o trabalho. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.” 

• De mãos dadas reza-se: Pai-Nosso; Ave Maria; Glória ao Pai (caso a família tenha outra 
denominação religiosa, pode-se dispensar as orações, concluindo de modo espontâneo). 
 

• Todos agradecem a acolhida e seguem para a outra família. Pode-se aspergir água benta na 
casa,fazer uma oração ou cantar: “Oração pelas Famílias.” 
 
https://www.letras.mus.br/padre-zezinho/205789/ 

Que nenhuma família comece em qualquer de repente 
Que nenhuma família termine por falta de amor 
Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente 
E que nada no mundo separe um casal sonhador! 

Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte 
Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois 
Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum 
horizonte 
Que eles vivam do ontem, do hoje em função de um 
depois 

Que a família comece e termine sabendo onde vai 
E que o homem carregue nos ombros a graça de um 
pai 
Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e 
calor 
E que os filhos conheçam a força que brota do amor! 

Abençoa, Senhor, as famílias! Amém! 
Abençoa, Senhor, a minha também... 

 

Pesquisa/ preechimento do questionário sobre os jovens: 
 
Nome :                                                           Cidade:                                  Sexo:               Idade                  Escolaridade            Trabalha?    
Tel/ Redes sociais:                                                                                                  
Segue algum canal (youtube) ? 
Se considera de qual religião: 
Sabe o nome da Paróquia?                                                                    Do Padre?                                 Do Bispo? 
O que gosta na Igreja?                                                                             Do que não gosta? 
O que falta hoje na Igreja? 
Possui quais Sacramentos:  Batismo?          1ª Eucaristia?             Crisma?       Com que freqüência vai as Missas?  
Possui Bíblia?                     Reza o Terço ?         Conhece o youcat?         Gostaria de conhecer os grupos jovens?                  

 


