
1. Os Setores Missionários são 
presença e instrumento da 
a ç ã o  m i s s i o n á r i a ,  
evangelizadora de Jesus 
Cristo (Jo 15, 16-17).

2. Os Setores Missionários recuperam as primeiras 
comunidades cristãs. É uma atualização dos 
Atos dos Apóstolos nos dias de hoje.

3. Os Setores Missionários são pequenos grupos de 
pessoas que se tornam fermento, grão de 
mostarda (Mt 13,31). Possibilitam aos pequenos 
grupos serem evangelizadores (Mt 11,25).

4. Os Setores Missionários são uma nova maneira de 
ser Igreja na base, tendo como valores: a partilha, 
a fraternidade e o serviço (Jo 13, 1 ss).

5. Os Setores Missionários são a abertura de 
possibilidade de criatividade dos Leigos. 

Diante do desafio da Nova Evangelização e 
da caminhada de fé no Novo Milênio, a Missão 
Redentorista tem como objetivo ser uma ajuda 
missionária na renovação da Paróquia através de: 

Anúncio explícito do Evangelho de Jesus 
Cristo; 

Consolidar a renovada maneira de organizar-
se como Igreja;

Dar novo impulso missionário aos grupos já 
existentes, fomentando a participação 
missionária na vida da Comunidade;

Formar grupos de vivência cristã nos setores 
missionários;

Suscitar novas lideranças;
Chamar a integrarem-se na comunidade os 

indiferentes e afastados, abandonados e 
marginalizados;

Oferecer e incentivar meios de Perseverança;
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T o d o  e s t e  
processo possibilita o 
encontro da pessoa com 
Jesus Cristo e visa maior 
a d e s ã o  a  e l e .  
R e s t a b e l e c e  o  
compromisso de segui-lo 
na tarefa missionária por 
ele confiada através da 
conversão pessoal e 
comunitária para viver e 
crescer em comunidade.

1. Depois da chegada da procissão, colocar o 
andor no altar/mesa;

2. As pessoas devem apagar as velas;
3. Clima de recepção e alegria, vivas;

4. Oração inicial- igual para todos os dias 

(pág.7);
5. Canto – Nosso encontro será abençoado;
6. Oração de boas vindas – alguém da casa, de 

preferência o pai ou a mãe;

7. Reflexão do dia - diferente para cada 
celebração.

8. Canto “Eu vim para escutar, tua Palavra”.
9. O coordenador ou auxiliar se revezam na 

leitura do tema do dia: Fato da Vida, Fato da 
Bíblia, Vamos conversar e Nosso Catecismo.

10. Faz-se a ref lexão sobre o tema 
proposto...perguntas...espaço livre para 
todos possam se expressar.

11. Oração final - igual para todas as casas 
(pág.59).

12. Preces da comunidade....sempre algumas 
preces livres conforme o assunto do dia.

13. Oração pela Missão ( pág. 60).

14. Oração da Bênção e/ou Bênção da Casa 
(pág. 61).

15. Pai Nosso, Ave Maria e algum canto.
16. O andor fica/dorme na mesma casa e no dia 

seguinte  sairá para a outra casa.

1. Crescer em amizade;
2. Crescer na partilha da Palavra de Deus;
3. Crescer nos serviços aos irmãos;
4. Crescer na unidade de Igreja; 
5. Crescer na solidariedade ativa por 

uma sociedade mais justa;



 

1. Organizar e dividir a comunidade em         grupos 
de 30/40 famílias, respeitar o que já existe neste 
sentido.

2. Escolher um coordenador e um auxiliar para cada 
grupo = setor.

3. Cada setor prepara o seu andor / nome / símbolo / 
Bíblia / cartaz / faixa.

4. Marcar o dia da revoada, início da Pré-Missão. 
Esquema na página 63 no livrinho “Estou à porta e 
bato”. 

1. Convidar as famílias do respectivo setor para 
receber a visita.

2. Marcar a data da visita.
3. Afixar na porta o pequeno cartaz de adesão.
4. Preparar bem as reuniões: distribuir as tarefas:, 

quem vai ler?  Quem vai tirar os cânticos?
5. Usar a criatividade, cantar os cantos do livro ou 

outros conhecidos.
6. Quando necessário pode se fazer a visita em mais 

de uma família por dia/noite.
7. Ao fazer  a escalação das famílias,é bom fazê-lo 

de modo salteado, possibilitando assim 
procissões mais longas,

8. Durante a procissão de uma casa para outra, 
canta-se ou reza-se o terço. Pode-se levar as 
velas acesas.

9. Anote-se, em ficha, o número de participantes de 
cada reunião.

10. A visita pode ser feita a todas as famílias que 
pedirem. Com a condição de que seus moradores 
se comprometam a acompanhá-la de casa em 
casa.

11. A duração não deve passar, habitualmente, de 
meia hora, até 45 minutos.

12. Pedir às famílias que se abstenham de festas 
ruidosas durante a Missão.

1. Um pequeno altar/mesa enfeitado de 
velas e flores.

2. Arrumar a casa para acomodar os 
visitantes na sala.

3. Ver a iluminação.
4. Pode-se fazer a reunião no quintal ou na 

varanda.
5.Bancos, cadeiras para as pessoas idosas.

1. Verificar os detalhes do andor.
2. Ver qual é a casa que vai ser visitada.
3. Sugerimos que cada grupo tenha pelo menos 

cinco  livros – “Estou à porta e bato”.
4. Levar  o cartaz de porta e a Ficha de Família.
5. Com antecedência saber qual é o tema do dia.
6. Pedir, com antecedência, aos moradores da 

casa, para desligar a televisão ou qualquer 
outro som.

7. Dividir quem vai fazer leituras e quem vai 
cantar ou tocar instrumentos.

1. A próxima casa a ser visitada. 
2. A data e o lugar do começo da Missão. 
3.Convidar as famílias do setor para 

acompanharem todos os dias a visita. 
4. Ensaiar algum canto. 
5. Agradecer.

No anúncio do Evangelho na família, na escola,
no trabalho, na comunidade, no bairro,

os cristãos realizam sua vocação missionária (...).
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