
Preparação das Visitas 
Missionárias



Instrumentos:
QUESTIONÁRIO 

SOBRE OS 
OBJETIVOS DAS 

VISITAS 
MISSIONÁRIAS

ROTEIRO PARA 
PREPARAÇÃO DAS 

VISITAS



O Roteiro –
Para ler em 
voz alta!

Mapeamento

Anjos

Pré-visita

Material para visita

Acolhida dos Missionários

Divulgação

Pós-visita



Mapeamento

Em quais ruas vão 
acontecer as visitas?

Quantas casas têm 
em cada rua?

Existe alguma 
realidade que deve 
ser visitada que não 
seja casa de família? 
(comércios, hospital, 
parque, praça, CDP, 

asilo etc.) 

Como os missionários irão chegar 
até a área de visita? (podem ir a pé 

ou precisam de transporte? –
quantos minutos de deslocamento? 
Se transporte for necessário, como 

organizá-lo?)

Alguém da paróquia 
mora/atua na área 

da visita, de forma a 
poder ajudar?

Tem alguém de referência, ou, 
algum lugar de base, caso 

acontecer algum imprevisto ou 
emergência?



Anjos

Como será a 
escolha dos 
“anjos”, as 

pessoas que 
irão 

acompanhar os 
visitadores?

Quantos 
“anjos” serão 
necessários?

Como será sua 
participação?

Quando essas 
pessoas serão 

orientadas 
sobre seu 

papel?



Pré-visita

Existe alguma ação pastoral (visitas, novenas, CEBs, Grupo de Rua) que 
já ocorre na área de visita? 

Existe alguém que pode ser referência para paróquia que more ou 
conheça pessoas que moram na área?

De que maneira se poderia envolver estas pessoas no planejamento da 
missão, de modo que comece a criar expectativa na própria 
comunidade? Qual seria seu papel no dia da missão? 

De que modo as visitas podem potencializar e expandir os esforços 
existentes (se tem) naquela área?

Existe alguma casa que já expressou que não deseja receber uma visita 
dos missionários?

De que maneira se pode fortalecer e criar pastoral de conjunto, 
comunicação efetiva entre as pastorais a partir da visita missionária? 



Material para 
visita

Qual o material que a paróquia irá produzir 
para entregar para as pessoas visitadas? 
(Carta do pároco/da paróquia, informativo, 
revista etc.) 

Poderia ser elaborado alguma lembrancinha 
para deixar nas casas?

Quais as informações que seriam importantes 
divulgar nas visitas? (Horários de 
missa/atendimento, programação da agenda 
paroquial etc.)



Acolhida dos 
Missionários

Quem vai preparar o café da manhã, o 
café da tarde e o almoço? 

De onde conseguir o alimento? 
(doações, colaboração da região 
pastoral etc.)

Quem poderia ajudar decorar o 
ambiente com temática missionária?

O projeto “samaritanos” já foi 
implantado? Tem algum apoio para 
eventuais acidentes/primeiros socorros?



Divulgação

Como divulgar a missão entre os paroquianos? 

Como envolver os paroquianos de maneira que 
possam ter um papel?

Como envolver o CPP e o COMIPA nos trabalhos 
de preparação? Se não tiver COMIPA, como 
aproveitar a ocasião das visitas para dar 
sequência à sua formação?

Quais os eventos próximos que podem ser 
aproveitadas para a divulgação?



Pós-Visita

Quais as atividades paroquiais na sequência? Elas 
podem ser ligadas de alguma forma às visitas?

Tem alguma proposta de atividade na área visitada 
que já pode ser divulgada no dia da visita?

Se a área já recebe algum trabalho pastoral, como 
fazer com que este trabalho dê continuidade à 
realização da visita?

Se a área não tem trabalho pastoral, de que maneira 
a paróquia irá manter o vínculo com essas pessoas? 

Como se organizar, caso a pessoa queira receber a 
visita de algum padre o ministro, especialmente os 
enfermos?



Modelo de organização das visitas: 

Área Local Anjos Transpor
te

Missionários designados

Área 1 Rua 1 Fulano, beltrano, 
cicrano

A pé. (só será possível após 
encerrar as inscrições no 
dia 30/09)

Área 2 Rua 1 Maria, José Carro do 
José

Missionários João e Thiago

Área 2 Rua 2 Joaquim, Ana Carro do 
José

Missionários x,y,z

Área de 
visitação

Local de 
almoço

Anjos Missionários Equipe 
local

Total 
Pessoas

Área 1, área 2 Capela NS 
das Graças

20 40 10 70

Área 3 Matriz 15 30 5 50



Mapeamento


