
Ÿ É a fase da proclamação explícita da Palavra de 
Deus. Acontece nas comunidades da paróquia.

Ÿ Santas Missões seguem um determinado esquema 
missionário e a programação, sendo a Liturgia 
um momento privilegiado de evangelização, 
auxiliada por várias dinâmicas da pregação e da 
celebração missionária. 

Ÿ A duração desta fase é de 4 a 8 dias na zona rural, 
e de 09 a 14 dias na cidade, conforme a situação 
religiosa e o tamanho da comunidade.

Ÿ Indo ao encontro dos outros, os missionários 
visitarão todos os doentes e idosos que não 
podem participar das Santas Missões. 

Ÿ Na medida do possível e conforme a realidade das 
comunidades, os missionários vão tentar visitar 
também as famílias que participaram das Orações 
nas Famílias.

Ÿ Pós -Missão é um processo de fixação dos frutos 
das Santas Missões. 

Ÿ A própria dinâmica da Pós-Missão acontece conforme 
a realidade da paróquia. É uma fase de perseverança 
na fé renovada. É tempo forte de trabalho com novas 
lideranças. 

Ÿ Começa a tomar formas e se desenvolver  
concretamente a partir:

û da Missa da Perseverança das Santas 
Missões durante qual serão enviados e 
abençoados os missionários da paróquia;

û da avaliação das Santas Missões;

Ÿ Os missionários das Pequenas Comunidades 
Missionárias, no tempo por eles estabelecido, 
continuam a evangelização das famílias. 

Ÿ As Pequenas Comunidades Missionárias serão 
células vivas de perseverança nas comunidades, 
tornando a paróquia como rede de comunidades.

Ÿ Como formas da Pós - Missão podem ser organizadas:
û a celebração festiva do 1º Aniversário das 

Santas Missões; 
û a Renovação da Missão nas comunidades 

com a presença dos Missionários 
Redentoristas;

û a formação das lideranças, catequistas, 
encontros e visitas às comunidades 
missionadas.
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Santo Afonso de Ligório 1696
1787

É proclamado “Doutor da Igreja” e mereceu 
este título por causa da santidade de sua 

vida, de seu amor pela Igreja e pela riqueza 
dos seus ensinamentos. 

Grande pregador 
das Santas Missões 

as quais renovou 
e enriqueceu 

pela catequese dos adultos 
e formação religiosa do povo.

Semana das 
Santas Missões

Quinta fase

Rua Almeida Sande, 36 - Barris
40070 - 370 Salvador-BA

tel.: (71) 3328-7461
e-mail: centromissionario@outlook.com
site: www.cmredentorista.com

Pós - Missão
Renovação da Missão

Sexta fase

Os Redentoristas 
continuam a missão 

pregando,  juntamente com 
um grupo de Missionários 

Redentoristas Leigos, 
as Santas Missões. 

Anunciando Cristo 
Redentor, chamam à 

conversão e renovação da 
vida cristã. 

Com renovado ardor, dão 
novo impulso missionário  

na formação de 
comunidades vivas e 

evangelizadoras.

Orientações gerais
Viver e crescer em comunidade - folheto n.1

l Inicialmente, a coordenação poderá ser 
assumida pelas pessoas que já estão atuando 
em pastorais;

l Com o tempo, procurem expandir a coordenação 
atraindo pessoas que se limitam apenas a 
participar na missa sem nenhum engajamento 
pastoral;

l Esse processo é missionário, buscando, atraindo 
e acolhendo aqueles que estão afastados da 
paróquia;

l Organize sua comunidade em pequenos grupos 
de famílias, tendo em vista as ruas, condomínios, 
becos, travessas, prédios, vizinhança, etc.;

l Nesses grupos podem participar famílias de 
outras igrejas;

l Esse pequeno grupo de famílias vai se chamar 
pequena comunidade missionária;

l Identifique quem poderia animar e coordenar 
essa pequena comunidade missionária;

Como criar 
Pequenas Comunidades Missionárias?

SANTAS, porque são um tempo de graça, um tempo 
favorável, um tempo especial de salvação (2Cor 6,2).

MISSÕES, porque é tempo de andar, de ser enviado, 
continuando a mesma missão de Jesus (Lc 4,14-21).

REDENTORISTAS, porque no meio do povo é anunciado, 
por Missionários Redentoristas, o Cristo Redentor (At 2,32-36)



Ÿ Realização dos encontros com o Pároco, o Conselho 
Paroquial e o povo;

Ÿ Reconhecimento da área da Paróquia através de uma 
visita das  comunidades;

Ÿ Convocação do Conselho Missionário Paroquial 
(COMIPA) para realização da missão;

Ÿ Definição de datas principais da Missão;

Ÿ Organização do mapa esquemático da Paróquia;

Ÿ Encaminhamento da questão financeira;

Ÿ Divulgação das Santas Missões através de folhetos, 
livros de cantos missionários, cartazes, rádios, 
marketing em geral;

Ÿ É um anúncio das Santas Missões na paróquia; um 
“despertar” para o acontecimento;

Ÿ A celebração da Abertura do Ano Missionário 
acontece na Igreja Matriz e reúne toda a 
comunidade paroquial junto com as comunidades da 
zona rural;

Ÿ Durante a celebração, os Missionários entregam o 
símbolo da Missão e Oração pelas Santas Missões;

Ÿ É a convocação geral para a participação nas 
Santas Missões;

Ÿ É uma formação missionária para animadores das 
comunidades, pastorais, movimentos e todos que 
queiram ajudar na preparação, coordenação e no 
anúncio do Evangelho na paróquia.

Ÿ Além da formação teológico-bíblica, acontece a 
explicação dos passos concretos na realização 
das Santas Missões.

Ÿ A formação acontece em três finais de semana e é 
coordenada pelos Missionários Redentoristas.

Ÿ Os temas abordados na Formação Missionária são:
a 1  Formação - O encontro com Jesus e a 

conversão;
a 2  Formação - O discipulado e a comunhão
a 3  Formação - A missão

a
Ÿ Na 1  Formação, os missionários comunicam as 

datas: 
û da Missa do envio dos missionários da paróquia 

e da bênção dos andores da Pré-Missão;
û das Orações nas Famílias nas comunidades;
û das semanas missionárias das Santas Missões.

Ÿ Cada comunidade da paróquia começa a se 
organizar em Pequenas Comunidades Missionárias. 
A Pequena Comunidade Missionária será composta 
por 30 famílias. Ela precisa ter também: um 
coordenador e dois auxiliares; o andor e padroeiro.

Ÿ Pré-Missão é uma fase que abrange: a Missa 
do envio dos missionários de cada Pequena 
Comunidade Missionária, a bênção dos 
andores e a Oração nas Famílias. 

Ÿ A Missa do envio geralmente acontece em 
cada comunidade e dá inicio à Oração nas 
Famílias.

Ÿ Oração nas Famílias é a fase de 
evangelização das famílias através das 
celebrações nas casas, dirigida pelos 
missionários leigos da própria comunidade. 
Acontece em todas as Pequenas Comunidades 
Missionárias da paróquia e a sua duração é de 
30 dias. Esta evangelização se realiza com a 
ajuda do livrinho missionário. 

Ÿ Esta etapa proporciona o surgimento de novas 
lideranças nas comunidades e conscientiza o 
cristão da sua missão evangelizadora. 

Ÿ Depois das Santas Missões, a evangelização 
nas Pequenas Comunidades Missionárias será 
continuada através da realização da 
Campanha da Fraternidade; Natal em Famílias; 
Grupos Bíblicos e outras .

Organização 
da missão

Primeira fase

Abertura 
do Ano Missionário

Segunda fase

Escolas de Formação 
Missionária

Terceira fase

Pré-Missão 
e Orações nas Famílias

Quarta fase
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