
    

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

GINCANA MISSIONÁRIA 2022  -  REGULAMENTO 
 

  

1. OBJETIVO DO EVENTO 

Integrar, desenvolver, despertar lideranças, espírito de equipe, de 

solidariedade, divertir e proporcionar o companheirismo entre os grupos, bem como 

toda a comunidade paroquia em torno do tema missionário proposto pela Igreja para 

este ano.    

2. EQUIPES  

• Haverá 5 equipes, cada uma com o nome e a cor de um continente: 

✓ África – Verde 

✓ América – Vermelho  

✓ Europa – Branco 

✓ Oceania – Azul 

✓ Ásia – Amarelo   

• As equipes estarão formadas fundamentalmente pelos catequizandos/turma.   

• No dia da apresentação, todos os integrantes de cada equipe deverão usar 

camiseta, lenço ou adereço da cor do continente que representam.   

• Cada equipe terá um/a coordenador/a, que anima, coordena...       

  

3. APRESENTAÇÃO DAS TAREFAS  

• Durante a apresentação, as equipes poderão portar instrumentos de sopro ou 

percussão, desde que a comissão organizadora não julgue agressiva a sonoridade 

do ambiente. 

• Os membros da comissão julgadora das tarefas serão escolhidos pela comissão 

organizadora deste evento, não cabendo qualquer recurso e ou reclamação por 

suas avaliações e notas atribuídas.  

• A apresentação Final será realizada no dia _____ / 2022, no salão da Matriz. 

 

4. TAREFAS PARA SEREM PREPARADAS POR TODAS AS EQUIPES 

• Convidar a outras pessoas para assistir a este evento.   

• Apresentação de uma coreografia sob o Tema Missões; 

• Trazer a uma catequista de outra paróquia que fale da alegria de dar catequese.  

• Fazer cartõezinhos para entregar aos participantes do encontro. 

• Procurar uma passagem do Evangelho em que Jesus envia os discípulos em missão. 

• Montar o quebra cabeça com o emblema do ano jubilar, tamanho no mínimo de 

uma folha de sulfite. 



 

 
 
 

• Pesquisar sobre o continente que ficou destinado à sua equipe: costumes, idiomas, 
comidas típicas etc.;  

• Apresentar uma pessoa caracterizada com roupas do continente que representa; 

• Pesquisar e trazer alguma curiosidade (não a vida!) sobre os padroeiros das 
Missões: S. Francisco Xavier e Sta. Terezinha, explicando por que são os padroeiros 
das missões. Quem o apresenta deverá estar caraterizado/a e narrando: “Eu me 
chamo Francisco Xavier...” 

• Como ser missionário em casa, na escola, com os amigos? 

• Quantos anos tem nossa paróquia? 

• Apresentar uma dramatização sobree um texto bíblico de caráter missionário, 

como segue: 
 

EQUIPE/CONTINENTE COR  GRUPO CATEQUÉTICO TRECHO  

Á F R I C A Verde  Mt 10,1.5-10 

A M É R I C A Amarela   Mc 8,22-26 

E U R O P A Branca   Mc 1,16-20 

O C E A N I A Azul   Mc 10,46-52 

Á S I A Amarela   Mt 28,16-20 

 
 

5. TAREFAS LOCAIS 

1. Quem é o bispo de nossa diocese? 

2. Quem é o pároco de nossa paróquia? 

3. Como se chamam os padres que trabalham na nossa paróquia? 

4. O grupo que trouxer a maior quantidade de pessoas. 

5. Que data das missões estamos celebrando este ano?   

 



 

GINCANA MISSIONÁRIA 2022  -  FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
Equipes VERDE (África): ________________________________________________  
 
Responsável: __________________watsapp_______________ Tel: _____________ 
 

 

 

GINCANA MISSIONÁRIA 2022  -  FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
Equipes VERMELHO (América): __________________________________________  
 
Responsável: __________________watsapp_______________ Tel: _____________ 
 

 
 

GINCANA MISSIONÁRIA 2022  -  FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
Equipes branco (Europa): _______________________________________________ 
 
Responsável: __________________watsapp_______________ Tel: _____________ 
 

 
 

GINCANA MISSIONÁRIA 2022  -  FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
Equipes VERDE (África): ________________________________________________  
 
Responsável: __________________watsapp_______________ Tel: _____________ 
 

 

 

GINCANA MISSIONÁRIA 2022  -  FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
Equipes AZUL (Oceania): _______________________________________________  
 
Responsável: __________________watsapp_______________ Tel: _____________ 
 

 

 

 



 

GINCANA MISSIONÁRIA 2022  -  FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
Equipes AMARELO (Ásia): ______________________________________________  
 
Responsável: __________________watsapp_______________ Tel: _____________ 
 

  



Querida Catequista: Que a alegria do anúncio do Evangelho esteja sempre com 

você no seu trabalho! 

Já que neste ano celebramos o 50º das obras missionarias no Brasil, e o 400º da 

organização das missões na Igreja, pensei nesta gincana. Estou enviando-a a você para 

que aprecie. Mas, antes, dê uma lida para ter ideia do que propõe. 

•  Que tal fazer esta gincana no último domingo de outubro? 

•  Seria ótimo se, além das crianças da Comunhão e jovens da Crisma, participassem 

as crianças da perseverança e os recém crismados. 

•  Pensou-se em formar 5 equipes, tantas quantos continentes. Quem formaria parte 

de cada equipe? – Assim que o decidirem, preencher a ficha de inscrição. 

• Como seriam feitas as questões no dia da prova: Por sorteio? 

•  Seria bom estabelecer uma pontuação para cada tarefa? Esta se colocaria depois de 

cada pergunta.   

•  Marcar uma data para resolver estas questões, e lançar a gincana na paróquia.  

•  Em que dia, hora e local, seria a apresentação das equipes? 

•  Acrescentem, tirem, mudem. 

Um abraço, 

Pe. Jaime Sória, osa 


