DIOCESE DE TAUBATÉ
SETOR DIOCESANO DA JUVENTUDE

SEMANA MISSIONÁRIA
De 22 a 28 de julho de 2017

SUGESTÃO DE PROGRAMAÇÃO A SER ADAPTADA NAS PARÓQUIAS
DATA
Sábado:

ATIVIDADE

-

22 de julho

Chegada e acolhida dos jovens missionários nas paróquias a
partir das 15h00

Domingo:

-

Chegada e acolhida dos jovens missionários nas paróquias

23 de julho

-

Missa de envio dos jovens missionários (horário da missa
noturna nas paróquias)

-

Noite Cultural (Luau, Atividade Cultural, Lanche, Teatro, etc.)

Segunda feira:

-

Café

24 de julho

-

Mística missionária – tema: “Chamados como Maria: discípulos
pela fé”

-

Formação e orientações gerais sobre a missão

-

Almoço

-

Arrastão (Jovens e Missionários passando pelas ruas da
paróquia motivando a missão, podendo utilizar Carro de Som,
panfletagem, etc.)

-

Banho/Jantar

-

Missa

-

Roda de conversa com os jovens – tema: “Descriminação da
mulher em especial a da raça negra”

-

Descansar

Terça-feira:

-

Café

25 de julho

-

Mística missionária – tema: “Missão: dom e compromisso”

-

Visita às casas de jovens da paróquia

-

Almoço

-

Visitas às casas dos doentes da Paróquia

-

Banho/Jantar

-

Missa

-

Roda de conversa com os jovens “Alcoolismo e Drogadição no
meio dos jovens”

-

Descansar

Quarta feira:

-

Despertar

26 de julho

-

Mística missionária – tema: “Maria proclama sua gratidão a
Deus” ou celebração da Missa

-

09h00 – Plantio de mudas no entorno dos rios / Renovação das
promessas do batismo / recolher lixo dos rios.

-

Almoço

-

Atividades Missionárias na Paróquia (Gincanas, Animação,
Dinâmicas, Partilhas, etc..)

-

Banho/Jantar

-

19h30 – Fórum “Como anda o cuidado com o meio ambiente no
seu município?” (Secretário de Meio Ambiente, Profissionais da
área, ONGs, etc.) – Atividade única para as paróquias da Cidade

-

Descansar

Quinta feira:

-

Café

27 de julho

-

Mística missionária: Tema: “A presença de Maria na vida da
Igreja”

-

Missão nas casas de dependentes químicos, centros de
reabilitação e prisões (onde não houver essas realidades levar
os missionários a visitarem Asilos e famílias que tem algum
parente envolvido com drogas ou dependência química)

Sexta feira:

-

Almoço

-

Terço da Misericórdia

-

Atividade recreativa com as crianças

-

Missa

-

Adoração ao Santíssimo Sacramento ou momento devocional

-

Descansar

-

Café

28 de junho

-

Mística missionária: Tema: “Maria: discípula fiel até a cruz”

-

Missão porta a porta

-

Almoço

-

Terço Missionário

-

Avaliação da semana missionária

-

Missa de conclusão da semana missionária

-

Organização das malas para a viagem para o Santuário de
Aparecida.

29 de julho

- Atividades de conclusão da Rota 300 no Santuário de Aparecida

30 de julho

- Retorno dos missionários para as suas próprias cidades de origem.

OUTRAS PROPOSTAS:
1- Evolver os MCS (rádio e TV) da suas cidades
2- Provocar assembleia legislativa do município a fazer esses debates
3- Visitar as cooperativas de reciclagem
4- Que haja atividades religiosa com N. Sra. Aparecida nos centros das cidades
5- Visitar as comunidades ribeirinhas
6- Haverá um banner no site www.jovensconectados.org.br com informações
sobre o Rio Paraíba do Sul
7- TV Aparecida poderá fazer reportagens com os jovens na diocese sobre o Rio
Paraíba do Sul
8- Instigar os jovens a fazerem reportagens sobre o trecho do Rio que passa na
sua cidade e postar no site jovensconectados.
9- Fazer uma grande divulgação (cartaz, mídias, etc) da semana missionária.

