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SEMANA DA VIDA 
 

DATA ATIVIDADE LOCAL ORIENTAÇÕES 

01/10 

Divulgação da arte do mês 

missionário 

 

Divulgação de vídeo com 

Dom João Justino. 

Arquimoc 

Instagram 

Facebook 

 WhatsApp 

Youtube  

PASCOM’s 

 

Motivação para vivência do mês 

missionário, com ênfase no chamado feito 

a todos através do sacramento do Batismo. 

01/10 

Missa ou Celebração da 

Palavra em 

Abertura do Mês Missionário 

Catedral 

Paróquias 

Comunidades 

Motivação a nível Paroquial para que todos 

possam animar o seu chamado a missão 

durante as atividades do mês. 

 

01-08/10 

Semana de oração em 

reparação pelas vidas 

perdidas 

Dia 8 – dia do nascituro 

 

Nesse dia 8, teremos uma 

entrevista nos meios de 

comunicação, com Ana 

Maria (professora de 

bioética do seminário) 

tratando sobre a valorização 

da vida desde a fecundação 

até a morte natural. 

 

Em casa. 

Missas ou 

Celebrações 

da Palavra. 

Cada fiel 

católico. 

 

Ó Maria, aurora do mundo novo, Mãe dos 

viventes, confiamo-Vos a causa da vida: 

olhai, Mãe, para o número sem fim de 

crianças a quem é impedido nascer, de 

pobres para quem se torna difícil viver, de 

homens e mulheres vítimas de inumana 

violência, de idosos e doentes assassinados 

pela indiferença ou por uma presunta 

compaixão. Fazei com que todos aqueles 

que crêem no vosso Filho saibam anunciar 

com desassombro e amor aos homens do 

nosso tempo o Evangelho da vida. 

Alcançai-lhes a graça de o acolher como 

um dom sempre novo, a alegria de o 

celebrar com gratidão em toda a sua 

existência, e a coragem para o 

testemunhar com laboriosa tenacidade, 

para construírem, juntamente com todos 

os homens de boa vontade, a civilização da 

verdade e do amor, para louvor e glória de 

Deus Criador e amante da vida. (Oração 

final da Encíclica Evangelium Vitae de São 

Joao Paulo II) 

 

04/10 

 

Dia Arquidiocesano do 

Batismo. 

Divulgar a arte do Dia do 

Batismo e valorização da 

vida, nas redes sociais das 

Paróquias, comunidades e 

movimentos  

 

 

 

Paróquias 

Comunidades 

Em todas as Missas e Celebrações da 

Palavra fazer a entrada da equipe do 

Batismo com os símbolos do Batismo. 

Renovação das promessas do Batismo após 

a Homília. 
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SEMANA MISSIONARIA 

 

DATA ATIVIDADE LOCAL ORIENTAÇÕES 

11-19/10 

Motivação nas missas para 
a novena missionária. 

Divulgar diariamente nas 

redes sociais das Paróquias 
e movimentos o material 

que o COMIDI irá 

disponibilizar, com 
pequenas reflexões sobre a 

novena. 

Paróquias 
Comunidades 
Pedir apoio 

das 
PASCOM’s na 
realização de 

transmissões 
das Paróquias  

 

Motivação dos padres e ministros da 
palavra para que o povo reze em família 
a novena do mês missionário. Divulgação 

da oração do mês missionário 2020 e da 
Mensagem do Papa para o mês 
missionário. 

16/10 

Live: A importância da 
missão na vida (família, 
comunidade, sociedade) 

Divulgar nas redes sociais 
das Paróquias e 

movimentos a arte Convite 

para assistir a Live. 
 

Instagram 

Facebook 
Youtube 

 

Um código QRCode estará disponível 
para ser divulgado na live da semana e 
poder receber a doação dos fiéis que não 

poderão comparecer a uma celebração e 
fazer a sua oferta pessoalmente.  
 

17-18/10 

Coleta do dia Mundial das 
Missões 

Divulgar nas redes sociais 

das Paróquias e 
movimentos o material 

sobre a coleta.  

Instagram 
Facebook 

Youtube 

A condução será pelo seminarista George 
e convidado (nome a confirmar). 
Enfatizar sobre a necessidade de assumir 

o discipulado missionário nas 
Comunidades Eclesiais Missionárias. 
 

Esta Live será pela plataforma da 
Arquidiocese de Montes Claros, visando 
uma maior interação com as paróquias e 

cada fiel. 
 

 
SEMANA DE ORAÇÃO PELOS MISSIONARIOS 

 

DATA ATIVIDADE LOCAL ORIENTAÇÕES 

20-24/10 

Oração do terço 
missionário pelos 

missionários ordenados, 

consagrados e leigos. 
Divulgar nas redes sociais 

das Paróquias e 
movimentos o material 

enviado pelo COMIDI sobre 

o terço missionário com 
algumas reflexões. 

Em família e 
nas Paróquias 

com ajuda da 
Catequese, 
IAM, grupos 

de Jovens e 
Crisma.  

Apoio das 

PASCOM’s em 

Rezar pelos missionários ordenados, 

consagrados e leigos. 
Apoio das PASCOM’s em todas as 

atividades.  
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todas as 

atividades. 
 

 
SEMANA DOS FRUTOS DA MISSÃO NA VIDA 

 

DATA ATIVIDADE LOCAL  

25-30/10 

Divulgar durante a 
semana, fotos e vídeos dos 
frutos das missões através 

dos vídeos enviados pelos 
COMIDI e das demais 

atividades que possam 
caracterizar a missão na 

nossa Igreja local.  

 

Arquimoc 
Instagram 
Facebook 

Youtube  

 
Dar testemunho e fazer conhecidos os 
frutos da missão na nossa Arquidiocese. 

Além da divulgação das obras 
missionárias da CRB, os representantes 
do COMIDI irão produzir pequenos 

vídeos sobre a missão dos movimentos, 
pastorais e/ou organismos que 
representam. 

 

31/10 

Missa ou Celebração da 

Palavra na intenção de 
agradecimento pelas 
missões em nossas 

Arquidiocese.  
 
 

Catedral 
Paróquias 

Comunidades 

 

Fazer memória dos primeiros 
evangelizadores da nossa Arquidiocese, 
rezar pelo nosso Arcebispo, pelos padres, 

diáconos, seminaristas, consagrados e 
leigos 

 


