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ROTEIRO DE VISITA MISSIONÁRIA 
Iluminação Bíblia: 

“O Senhor escolheu outros setenta e dois e enviou dois a dois” (Lc 10,1-12) 

“Conhecer Jesus Cristo pela Fé é nossa alegria, segui-lo é uma graça, e transmitir este 
tesouro aos demais é uma tarefa que o Senhor nos confiou ao nos chamar e escolher 
(Doc. Ap18). 

1-Benção da casas- “Me recebeste em casa” (Mt 25,35) 

 Levar o caderno de mística missionária e rezar com os demais jovens 
missionários em sua igreja; 

 Receber a benção de envio do padre ou diácono;  
 Pegar a sacola com água beta, bíblia e o roteiro de bênção; 
 Identificar-se com uma camiseta da missão ou crachá da paróquia; 
 Pegar o endereço dos locais de visitas; 
 Tocar a campainha ou bater palmas diante da casa que será visitada; 
 Apresentar-se e pedir licença para entrar; 
 Após entrar, perguntar os nomes das pessoas; 
 Seguir o roteiro de benção. 

 
2-Visita aos doentes nos hospitais/clínicas – “estive doente e foste me visitar” 
(Mt 25,36) 

 
 Falar com a pastoral da saúde da sua paróquia ou diocese; 
 Levar o caderno de mística missionária e rezar com os demais jovens 

missionários em sua igreja; 
 Receber a benção de envio do padre ou diácono; 
 Pegar a sacola com água benta, bíblia e o roteiro de benção; 
 Identificar-se com uma camiseta da missão ou crachá da paróquia; 

 Pegar o endereço dos locais de visitas; 
 Apresentar-se e pedir licença para entrar; 
 Localizar os leitos dos doentes e se apresentar aos doentes; 
 Após aproximar-se do enfermo, perguntar o nome da pessoa; 
 Seguir o roteiro de benção. 

 
3-Visita aos presos: Presídios ou unidades de Internação de Adolescentes 
Infratores – “Estive preso e foste me visitar” (Mt 25,36)  
(Seguir as recomendações do item 1) 
 

 Falar com a pastoral carcerária (orientações) da sua paróquia ou diocese; 
 Localizar as celas ou local de encontro com os presos; 
 Após entrar no espaço indicado, perguntar o nome das pessoas e perguntar 

para quem elas gostariam de rezar; 
 Seguir o roteiro de benção 

4-VISITA AOS ALUNOS:  escolas Publicas ou Privadas – “Estive com fome e 
me deste de come” (Mt 25,35) 
(Seguir as recomendações do item 1) 
 Falar com a pastoral da educação ou pastoral da juventude estudantil da 

sua paróquia ou diocese; 
 Localizar as salas de aulas ou espaço do encontro; 
 Realizar uma roda de conversa perguntando primeiro os nomes dos 

alunos; 
 Seguir o roteiro de benção. 

 
4-VISITA À CASA DE DEPENDENTES QUÍMICO: fazenda da esperança ou 
centros de recuperação – “Estive doente e foste me visitar” (Mt 25,36) 
(Seguir as recomendações do item 1) 
 Falar com a pastoral da sobriedade ou pastoral da saúde da sua paróquia 

ou Diocese; 
 Localizar o espaço aonde se encontra o dependente químico; 
 Após entrar no local, perguntar o nome da pessoa; 
 Seguir o roteiro de benção. 
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RITO DA BENÇÃO 

1. Sinal da Cruz/Acolhida (espontâneas)  
2. Intenção (intenções dos participantes);o/a missionário/a saúda os presentes 

com palavras apropriadas, dando graças ao Senhor por estarmos vivos e 
tendo essa oportunidade de rezarmos juntos. 

3. Missionário/a: Ó Deus, a que glorificamos a uma só voz, nos concedei, pelo 
Espírito Santo, termos uns pelos outros um só sentimento, conforme Jesus 
Cristo.  
Todos: Amém. 

4. Missionário/a: Caríssimos irmãos e irmãs, vamos dirigir uma fervorosa 
oração a Cristo, que se dignou também se digne a entrar sob este teto e 
abençoar com sua presença estas pessoas e este espaço. Que o senhor Jesus 
esteja aqui no meio de vós, alivie as tristezas. E vós, guiados pelos preceitos 
de Cristo, cuides antes de tudo que este espaço seja a morada da caridade, 
de onde se expanda, em todo sentido, a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo. 

Todos: Amém 

5. Missionário/a: Irmãos e Irmãs, vamos ouvir neste momento um trecho da 
palavras de Deus. 

Zaqueu – Lc 19, 1-10 
Semeador – Lc 8,4-15 ou Mt 13,1-9 
Filho Pródigo – Lc 15,11-32 
Ovelha Perdida – Lc 15, 1-7 
Amor fraterno – Jo 15,12-17 
Tempestade acalmada – Lc 88,22-25 
Casa sobre rocha – Lc 6,46-49 
Reino dos céus – Mt 13,44-5 
Paz a esta casa – Lc 10,5-9 
Exaltação do amor – 1 Cor 13,1-8 
A importância da união – 1 Cor 12,12-14 
Oração do Pai Nosso – Mt 6,7-15 
Obs: Se oportuno, neste momento o/a missionário/a dirige algumas palavras aos 
presentes, explicando a leitura e até mesmo dando espaço para que os presentes 
possam também falar o que entenderam. 

6. Missionário/a: Favorecereis, Senhor Jesus, os vossos filhos e filhas que 
pedem com humildade vossa benção para esta residência; sede refugio para 
os que aqui moram, companheiro dos que saem, hospede com os que 
entram, até que dia que terão todos, feliz acolhimento na casa do vosso Pai. 
Vós, que viveis e reinais para sempre. 

Todos: Amém 

7. Missionário/a: Após a oração da benção, o/a missionário/a asperge água 
benta sobre os presentes e nos cômodos da casa dizendo: que esta água nos 
lembre o nosso batismo e o Cristo que nos salvou por sua morte e 
Ressurreição. 

Todos: Amém 

8. Missionário/a: que a paz de Cristo reine em nossos corações, a Palavra de 
Cristo habite constantemente em nós, para que tudo que fizermos em 
palavras e obras o façamos em nome do Senhor. 

 Todos: Amém 

9. Oração: Pai Nosso, Ave Maria, Sinal da Cruz.  Despedia (espontânea) 

Oração Missionária 

Ó Deus Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, nós louvamos pela vossa comunhão. 
Sois o fundamento e inspiração de nossa fraternidade. 
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. 
Ajudai-nos a construir uma convivência fraterna, respeitosa das diferenças e 
solidária com todas as pessoas. 
Porque vosso é o reino, poder e a glória para sempre. 
Abençoai os missionários e missionárias do mundo inteiro e a nós que 
peregrinamos ruma ao reino de Deus, que é comunhão total e vida eterna. 
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. 
Despertai vocações missionárias, no campo e na cidade, para que possamos, com 
Maria, construir um milênio sem exclusões, na dignidade e na paz. 
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. 
Como era princípio, agora e sempre. Amém. 
Autor: Antônio Ramos do Prado, sbd 

(Assessor da Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude da CNBB) 


