
 
 

 

Missão Jovem Arquidiocesana 
 

“Jovem, eu te digo: levanta-te!” (Lc. 7, 14) 
 

Cronograma 
Domingo - 17/07 

 
13h às 15h30min – Credenciamento dos Missionários 

 Entrega do Kit Missionário (camisa, bolsa, crachá, livrinho, mapa, caneta, bloco 
de notas). 

 Local: Comunidade Matriz 
 

15h30min às 15h50min – Lanche 

 Fornecido por todas as comunidades participantes. 
 

16h às 16h30min – Acolhida dos Missionários 
 Momento de Espiritualidade e orientações gerais com os missionários. 

 Local: Salão Paroquial. 

 Padre Watson e Comissão Organizadora local. 
 

17h – Celebração Eucarística de envio dos missionários por Dom José Luiz. 

 Prelúdio com a entrada da bandeira de cada comunidade e depois com a 
bandeira das cores dos continentes. 

 Missa campal (Formar equipe de estrutura para viabilizar os eventos) 
 

19h – Acolhida dos Missionários nas comunidades. 
 02 Ônibus para ir deixar os missionários em cada comunidade. 

 Momento de Boas Vindas, com apresentação dos missionários a comunidade e 
momentos de animação. 

 

19h30min – Jantar na Comunidade 

 Oferecido pela comunidade. 

 Envio dos missionários para as famílias. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Missão Jovem Arquidiocesana 
 

“Jovem, eu te digo: levanta-te!” (Lc. 7, 14) 
 

Cronograma 
Segunda-feira - 18/07 

 
Tema: Jovem: Luz do mundo 
Cor: Branco  
Continente: Europeu 
Símbolo: FOGO 
Frase meditativa: “Brilhe vossa luz diante dos homens...” (Mt 5,16) 

OBS: Estes itens devem ser trabalhados pela comunidade na animação da celebração e 

pelos celebrantes nas homilias. 

7h – Café da manhã 

 Com as famílias acolhedoras 
 

8h – Oração da manhã 

 Com a comunidade 
 

8h30min – Visitação das famílias 

 Missionários e Juventude da comunidade 
 

11h30min – Retorno para a casa da família 
 
12h – Almoço  

 Com as famílias acolhedoras 
 

14h – Retorno do almoço – Oração da tarde (grupo de missionários) 
 
15h – Oficinas temáticas 
 
17h30min – Retorno para a casa da família 
 
18h – Jantar  

 Com as famílias acolhedoras 
 

19h – Celebração com a comunidade. 
 
20h – Momento Jovem 

 Encontro dos diversos movimentos de Juventude da comunidade com os jovens 
missionários. 
 

 

 



 
 

 

Missão Jovem Arquidiocesana 
 

“Jovem, eu te digo: levanta-te!” (Lc. 7, 14) 
 

CRONOGRAMA 
Terça-feira – 19/07 

 
Tema: Jovem: Instrumento de evangelização. 
Cor: Amarelo – Continente Asiático. 
Símbolo: Bíblia 
Frase: “Eis que coloco minhas palavras em teus lábios” (Jr 1,9)  
OBS: Estes itens devem ser trabalhados pela comunidade na animação da celebração  

e pelos celebrantes nas homilias. 

7h – Café da manhã 

 Com as famílias acolhedoras 
 

8h – Oração da manhã 

 Com a comunidade 
 

8h30min – Visitação das famílias 

 Missionários e Juventude da comunidade 
 

11h30min – Retorno para a casa da família 
 
12h – Almoço  

 Com as famílias acolhedoras 
 

14h – Retorno do almoço – Oração da tarde (Grupo de missionários) 
 
15h – Oficinas temáticas 
 
17h30min – Retorno para a casa da família 
 
18h – Jantar  

 Com as famílias acolhedoras 
 

19h – Celebração com a comunidade  
 
20h – Encontro com as famílias. 
 

 

 

 

 



 
 

 

Missão Jovem Arquidiocesana 
 

“Jovem, eu te digo: levanta-te!” (Lc. 7, 14) 
 

CRONOGRAMA 
Quarta-feira – 20/07 

 

Tema: - A juventude unida na defesa da vida do Planeta 
Cor: Azul – Continente Oceania. 
Símbolo: Planta  
Frase: “Eis que faço nova todas as coisas. ’’ (Ap 21,5) 

OBS: Estes itens devem ser trabalhados pela comunidade na animação da celebração  

e pelos celebrantes nas homilias. 

7h – Café da manhã 

 Com as famílias acolhedoras 
 

8h – Oração da manhã 

 Com a comunidade 
 

8h30min – Visitação das famílias 

 Missionários e Juventude da comunidade 
 

11h30min – Retorno para a casa da família 
 
12h – Almoço 

 Com as famílias acolhedoras 
 

14h – Retorno do almoço – Oração da tarde: Momento de espiritualidade (grupo de 
missionários). 
 
14h30min – Visitação (a pessoas especiais como doentes). 
 
15h – Oficinas temáticas. 
 
17h30min – Retorno para a casa da família. 
 
18h – Jantar.  

 Com as famílias acolhedoras 
 

19h – Celebração com a comunidade  
 
20h – Dia da reconciliação. 

 Aconselhamento e Confissão. 
 

 



 
 

 

Missão Jovem Arquidiocesana 
 

“Jovem, eu te digo: levanta-te!” (Lc. 7, 14) 
 

CRONOGRAMA 
Quinta-feira – 21/07 

 

Tema: Jovem: Trabalho e Exploração. 
Cor: Verde – Continente Africano 
Símbolo: Enxada  
Frase: “Arregace as mangas e levante-se, pois Deus estará contigo”.   
OBS: Estes itens devem ser trabalhados pela comunidade na animação da celebração  

e pelos celebrantes nas homilias. 

7h – Café da manhã 

 Com as famílias acolhedoras 
 

8h – Oração da manhã 

 Com a comunidade 
 

8h30min – Visitação das famílias 

 Missionários e Juventude da comunidade 
 

11h30min – Retorno para a casa da família 
 
12h – Almoço  

 Com as famílias acolhedoras 
 

14h – Retorno do almoço – Oração da tarde (Grupo de missionários). 
 
15h – Encontro com crianças. 

 Gincana educativa. 
 

17h – Retorno para a casa da família. 
 
18h – Celebração seguida de Adoração na comunidade Matriz e na comunidade de 
Santo Amaro com apresentação dos trabalhos das oficinas. 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

Missão Jovem Arquidiocesana 
 

“Jovem, eu te digo: levanta-te!” (Lc. 7, 14) 
 

CRONOGRAMA  
Sexta-feira – 22/07 

 
 
Tema: A juventude no combate das drogas e da violência. 
Cor: Vermelho – Continente Americano 
Símbolo: Corrente   
Frase: “Jovem: a Verdade te libertará ... ’’ 
OBS: Estes itens devem ser trabalhados pela comunidade na animação da celebração e 

pelos celebrantes nas homilias. 

 

7h – Celebração com a comunidade  

 Momento com o terço. 
 
8h30min – Café da manhã 

 Com as famílias acolhedoras 
 

9h – Visitação  

 Missionários e Juventude da comunidade 
 
11h30min – Retorno para a casa da família 
 
12h – Almoço 
 
14h – Retorno do almoço – Oração da tarde (grupo de missionários) 
 
14h30min – Visitação 
 
15h – Encontro com a Juventude do bairro em cada comunidade. 

 Palestras  

 Dinâmicas 

 Roda de conversa 

 Gincana 

 Outras...  
 
17h – Retorno para a casa da família 
 
18h – Show cultural e artístico para a Juventude e a comunidade. 

 Ver ônibus para reunir os missionários de todas as comunidades. 
 

 
 



 
 

 

Missão Jovem Arquidiocesana 
 

“Jovem, eu te digo: levanta-te!” (Lc. 7, 14) 
 

CRONOGRAMA 
Sábado – 23/07 

7h – Café da manhã  

 Com as famílias acolhedoras 
 
8h- Oração da manhã 
 
8h30min – Caminhada Missionaria – Caminhada pela Paz  
 
12h – Almoço – Momento de confraternização.  

 Com a comunidade 
 
13h – Retorno dos missionários para a matriz. 
 
14h – Avaliação da missão com os missionários e momento de animação. 
 
15h30min – Lanche 
 
16h - Missa de encerramento na Matriz. 
 

 

 

 


