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PARÓQUIA SÃO FILIPE 

 



 

ANO MISSIONÁRIO 
JOVEM 

 

ORAÇÃO 

 

Deus, Pai de Misericórdia, que enviastes vosso Filho ao mundo para 

revelar o reinado de Deus a todos os povos, olhai por vossa Igreja peregrina 

no mundo e na História. Reacendei Nela, pela ação do Espírito Santo, a 

graça batismal e fazei de nós discípulos missionários do vosso Reino. 

Despertai para missão os nossos jovens e os demais membros de 

nossas Comunidades Eclesiais de Base, por meio do ardor missionário de 

Santa Terezinha do Menino Jesus, e pela coragem de São Tarcísio, patronos 

do Ano Missionário Jovem. 

Enviai-nos como verdadeiras testemunhas de Cristo numa Igreja em 

saída, construtora do Reino de justiça, fraternidade e solidariedade. 

Que São Pedro Apóstolo e a Virgem do Amparo intercedam por nós, 

para que sejamos fiéis à nossa vocação, testemunho e missão. 

Amém! 

 

HINO 

EVANGELIZEM SEM TEMOR 

 

Letra: Rivelino Guimarães 

Música: Rivelino e Reinaldo 

 

- Pela água do batismo, missionários somos todos, 

Enviados do Senhor, a construir um mundo novo. 



A palavra que inspira toda fé em nossa vida, 

Somos fortes nesta cruz, a exemplo de Jesus. 

- Oh! Maria, mãe querida, que por meio do seu sim, 

Foste a Primeira Missionária do inicio até o fim. 

Derramai as vossas bênçãos, sobre todos os filhos teus, 

E guiai-nos sempre unidos no amor do nosso Deus. 

 

Então vem! Venha comigo, irmão soltar sua voz, 

É o nosso jeito de fazer missão, venha cantar com todos nós. 

Então vem! O teu sorriso me faz tão bem... 

- Tem um mundo que nos espera. Sou batizado e enviado do Senhor! 

Um povo santo se faz de obras, de exemplos e ações, 

Inspirado pelo Cristo, que inflama os corações. 

Abraça os pequenos e pobres e as culturas existentes, 

Faça parte desta história que é missão pra toda gente. 

- Deus o escolheu e o ama, desde o ventre maternal, 

Entre muitos ele o chama, com afeto divinal. 

Pois assim é o seu talento, pela música e a arte, 

Sua vida e seus momentos, são exemplo em toda parte. 

Refrão 

Os caminhos tortuosos e as estradas tão incertas, 

Os que esperam ansiosos, uma palavra que liberta. 

Sejam, pois, os enviados evangelizem sem temor, 

Com a missão de batizados, para transmitir o amor. 

RefrãO 

 

 



PROPOSTAS PASTORAIS 

 

1. Peregrinação da Cruz Missionária Jovem nas Comunidades 

Cada comunidade ficará responsável por fazer o seu itinerário da peregrinação 

da Cruz menor. Pedimos atenção as escolas, centros de ação social, casas, 

visitas aos enfermos, visita nas pastorais, visita nos grupos e nas casas de 

jovens e outros ambientes. Uma missão em saída onde os jovens juntamente 

com as comunidades devem realizar de formas dinâmica e criativa. 

É de total importância o envolvimento de todos nesta missão, mas, que seja 

algo de responsabilidade dos jovens receber e levar a cruz peregrina junto com 

a comunidade.  

 

2.  Celebração do Domingo Missionário 

Propomos que o segundo Domingo de cada mês seja dedicado ao Ano 

Missionário Jovem. Sugerimos atenção especial não somente no Domingo, 

mas que nele sejam realizadas ações missionárias com as pastorais e com 

os grupos específicos, indicados pela equipe da Missão e Juventude e pela 

própria paróquia. 

Que seja feita a Oração do Ano Missionário Jovem após as preces nas 

Missas e Celebrações no segundo Domingo do mês, com o auxílio das 

equipes de Liturgia de cada Comunidade Eclesial de Base. 

 Visitas Missionárias – Santas Missões Populares 

Ao longo de todo o ano, as paróquias devem aproveitar a proposta do 

Ano Missionário Jovem para recuperarem as Missões Populares, de modo 

a incentivar os católicos a visitarem as casas e locais públicos. 

Tais missões devem ser bem planejadas e vivenciadas, em sintonia com 

as orientações propostas pelo COMIDI (Conselho Missionário Diocesano). 

 



CALENDÁRIO 

Outubro/2019 – “Mês Missionário Extraordinário” 

01/10 – Abertura do Ano Missionário Jovem Diocesano e envio de toda 

Igreja Diocesana. 

12/10 – Solenidade de Nossa Senhora da Conceição de Aparecida. 

Abertura do Ano Missionário Jovem Paroquial. 

18-19-20/10 – Sacia-se 

 

Peregrinação da Cruz. 

Novembro/2019 

03 – 15/11 – São José 

16/11 – Agita Jovem Colors Fest 2019 

17 – 30/11 – Nossa Senhora de Fátima 

 

Dezembro/2019 

1 - 14/12 – São José Anchieta 

15 – 28/12 – Rainha da Paz 

 

Janeiro/2020 

29/12 – 11/01 – São Sebastião  

12 – 25/01 – Nossa Senhora Desatadora dos nós 

 

Fevereiro/2020 

26/01 – 08/-02 – Sagrada Família 

09 – 22/02 – Sagrado Coração de Jesus 

(O período do carnaval a Cruz continua na comunidade que está.) 

 



Março/ 2020 

01 – 14/03 – Nossa Senhora da Penha 

15 – 28/03 – Santa Rita 

15 ou 22 ou 29/03 – Caminhada penitencial ao cruzeiro 

 

Abril/2020 

29/03 – 11/04 – Santa Bárbara 

12 – 25/04 – Nossa Senhora Aparecida 

04/04 – Celebração penitencial Jovem (Com. São José) 

18/04 – Romaria Diocesana ao Convento da Penha (Vila Velha) – subida 

com a Cruz Missionária Jovem. 

 

Maio/2020 

26/04 – 09/05 – São Francisco 

10 – 23/05 – Santa Clara 

10/05 – Oração do Santo Rosário (Com. Nossa Senhora de Fátima) 

 

Junho/2020 

24/05 – 06/06 – Imaculada Conceição 

07 – 20/06 – São Miguel Arcanjo 

21 – 29/06 – São Brás  

11/06 – Solenidade do Corpo e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo 

•  Tema: “Eucaristia: a força do discípulo missionário”. 

29/06 – Solenidade dos Apóstolos Pedro e Paulo – Festa de São Pedro. 

 

Julho/2020 

30/06 – CHEGADA CRUZ MISSIONÁRIA JOVEM (Maior) 



06 – 11/07 – São Roque 

12 – 25 – São João Batista 

 

Agosto/2020 

26/07 – 08/08 – Santa Terezinha 

09 – 22/08 – Santa Luzia 

30/08 – 2º Encontro Paroquial da Juventude 

 

Setembro/2020 

23/08 – 05/09 – São Roque 

MISSÃO JOVEM 

Outubro/2020 

01/10 – Dia de Santa Teresinha do Menino Jesus – Patrona do Ano 

Missionário Jovem. 

Encerramento com um dia de gincanas 

(Obs: É de responsabilidade da comunidade que estiver com a Cruz peregrina 
em data de encontros paroquias leva-la.) 

 

 


