
  V I S I T A S  M I S S I O N Á R I A S  D A S  C R I A N Ç A S   
 

a) Preparação imediata 
 

• Preparar-se espiritualmente. Rezando, 

oferecendo a Deus nossos medos. 

• Sentir-se enviado por Deus.   

• Estar em paz consigo mesmo/a e com Deus. 

Só assim poderá desenvolver relações sadias 

com os outros. 

• Ser forte, para saber “encaixar” tanto as boas 

acolhidas quanto os fracassos. Não 

trabalhamos para colher elogios, mas para 

Deus. Não culpar ninguém pro algum 

contratempo que venha acontecer. 

• Acreditar que a graça de Deus é capaz de 

transformar as pessoas... 

• Acreditar que somos capazes de desenvolver 

esta missão. Com o tempo vamos pegando 

gosto e não vamos desistir. 

• Não vamos sozinhos: além de Deus, que 

sempre nos acompanha, temos um/a 

companheiro/a. 

 

b) Como realizar estas visitas 
 

• Ir de dois em dois, se possível. 

• Trajar roupa simples. 

• Roupa simples, com medalha, crucifixo, etc., 

que nos identifique. O mais importante é a 

atitude.   

• Entrar em todas as casas onde forem 

acolhidos, sejam católicos ou não. Identificar-

se – Pedir autorização para entrar em casa - 

Saudar a todos de casa de forma cordial - 

Chamar a todos pelo nome (assim que se 

souber o nome) – Apresentar-se como membro 

da paróquia X...  – Onde não forem recebidos, 

respeitar e agradecer. 

• Expor os motivos da visita:  

✓ O início da conversa será diferente em cada 

casa. O diálogo surgirá espontâneo do 

coração.   

✓ Se houver alguma pessoa doente, mostrar 

desejo de visitá-la e orar por ela. 

✓ Se faleceu alguém recentemente, levar 

nossos sentimentos, orar pelo falecido e 

pela família. 

✓ Se a Comunidade puder ajudar nalguma 

necessidade, tomar nota e encaminhar à 

Pastoral Social.    

• Se há pessoas de outra religião, evitar 

discussões desnecessárias!!!   

• Levar: a Bíblia – caderno para tomar nota de 

alguma necessidade da família – folder   de 

“Orações e bênçãos”. 

• Valorizar nossos gestos: ex., erguer as mãos 

devagar para rezar, fazer direito o Sinal da 

Cruz, direito.  

• Escutar com atenção o que a família deseja 

falar; estar preparado para ouvir todo tipo de 

reclamação e desabafo. 

• Convidar os presentes para uma oração 

(bênção da casa e da família)   

• Horário: o mais conveniente para os 

missionários. Importa visitar todas as casas 

previstas, dando maior atenção nas casas de 

doentes. 
 

c) Como se despedir 
 

• Seria bom rezar juntos ao menos um Pai 

Nosso. 

• Deixar o “Dado missionário, ou a oração da 

família, mais os horários das Celebrações...  

ORA Ç ÕES  DI VERS AS  

 

PELAS FAMÍLIAS 
 

1. Senhor, nós cremos firmemente que estás 
presente nesta família, e que a amas muito. Hoje 
te pedimos com muita fé que abençoes cada um 
de seus membros. Sabemos que estão no teu 
coração de Pai. Tu os conheces, porque são teus 
filhos. Aumenta neles a Fé, a Esperança e o Amor, 
que é o mais importante a teus olhos. Seus filhos 
cresçam como Jesus, em graça, estima, estatura, 
e graça ante Deus e os homens. Não se esqueçam 
de ajudar os mais pobres. Isto o pedimos por 
Nosso Senhor Jesus Cristo, que, ressuscitado, vive 
e reina para sempre. Amém. 
  
2. Abençoa, Senhor, esta casa que estamos 
visitando em teu nome. Derrama tua bênção 
sobre esta família. E te pedimos que os bens 
conseguidos não os afastem de Ti. Que sejam uma 
família aberta e compassiva com os mais pobres. 
Sejam sempre agradecidos a ti, que és o alicerce 
firme sobre o qual se constrói a vida. Sejam uma 
família sólida na fé e no amor, que só Tu sabes 
infundir nos homes e mulheres de boa vontade. 
Isto Te pedimos com muita fé. Amém  
 

PELAS FAMÍLIAS ONDE HÁ ALGUMA 
CRIANÇA DOENTE   
 

Senhor Jesus. Tu disseste "Deixai que as crianças 
venham a mim, pois delas é o Reino dos Céus". 
Nós Te agradecemos pela vida desta família. 
Pedimos pela saúde de seus filhos. Protege-os. Dá 
sabedoria a seus pais para que saibam confiar, 



cuidar e educar seus filhos no conhecimento e 
amor a Ti, Senhor. Não falte nunca o trabalho 
necessário para o sustento, nem a educação e 
saúde para toda a família. E muita fé nas 
adversidades. E que reines Tu, Senhor no coração 
de cada um, e neste lar. Amém.  
 

PELOS ENFERMOS   
 

Senhor Jesus, Tu tens um carinho muito especial 
pelos enfermos. Em teu evangelho apareces 
sarando, consolando, fortalecendo e perdoando a 
muitos enfermos graves. Tem compaixão desta 
família preocupada pela saúde de (nome do 
enfermo). Que todos que moram nesta casa 
sintam o amor que tens a este enfermo. Dá-lhe 
paciência na sua enfermidade, alivia sua dor, e 
que recupere a saúde o quanto antes. Isso Te 
pedimos pela intercessão de Maria, Mãe de Jesus. 
Amém. 
  

PELAS PESSOAS QUE MORAM SOZINHAS   
 

Senhor Jesus. Tu disseste a teus discípulos que 
não os deixarias órfãos, mas que lhes enviarias o 
Espírito Santo, dado pelo Pai aos que crerem em 
ti. Tu nos visitas sempre com tua Palavra. Tu, 
Espírito Santo, foste derramado em nossos 
corações. Hoje Te pedimos que ninguém se sinta 
abandonado. Que (nome do enfermo) tenha 
saúde, esperança e muita fé e que se sinta amado 
por Ti, que vives e reinas com o Pai e o Espirito 
Santo. Amém.    

 

 

 

 

 

ORAÇÃO DO EVANGELIZADOR MIRIM 
 

Senhor Jesus, obrigado por contar comigo  

para ser missionário/a.    

Tu bem sabes, Senhor, que nada tenho,  

a não ser o desejo de te servir.  

Dá-me a Tua sabedoria, Teu amor, Tua paz,  

e um coração grande  

para amar o mundo inteiro. 

Senhor, sei que, sozinho/a, nada posso fazer,  

mas, contigo farei maravilhas. 
 

Senhor, milhões de crianças não Te conhecem,  

e, portanto, não são felizes.  

Ofereço-te a minha vida inteira,  

e ponho-me nas tuas mãos:  

enche-me de coragem, sinceridade, 

e responsabilidade  

para com os meus irmãos. 

Senhor, sei que me escutas  

e que me acompanhas sempre.  

Só desejo que o teu Nome seja conhecido  

em todo o universo,  

e o teu Reino de amor se difunda cada vez mais. 

Amém. 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


