VISITA DA IMAGEM PEREGRINA DA MÃE, RAINHA E VENCEDORA TRÊS VEZES ADMIRÁVEL DE SCHOENSTATT AOS ENFERMOS
Nome do Missionário:______________________________________________________________________Fone(_____)__________________
Rua ___________________________________________________________________________________________Nº___________________
Fone________________Bairro_________________Cidade____________________________________________________________________
CEP____________-_______Estado_____________Diocese___________________________________________________________________
Forania______________________________________Setor/Região_____________________________________________________________
Paróquia______________________________________Nome do Pároco_________________________________________________________
Coord. de Grupo ___________________________________________________________________________Código____________________

“A Mãe cuidará!”

Coord. de Cidade ___________________________________________________________________________Código___________________

Pe. José Kentenich

Início:___________/__________/____________
DIA

NOME DO ENFERMO

___________________________________________________________________________
Endereço

TELEFONE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lista Nova

Substituição do Missionário Código:_______________

Atualização de Enfermos

Data 1ª Visita

Data 2ª Visita

Data 3ª Visita

Observações

Imagem Peregrina dos Enfermos

Orientações para os Missionários

1 - Cada Missionário visitará 9 (nove) enfermos, fazendo o controle das visitas no verso desta Ficha;
2 - A Imagem ficará em média 3 (três) dias com cada enfermo, devendo retornar todos os meses, caso a enfermidade continue (uma visita mensal);
3 - Ao levar a Imagem Peregrina dos Enfermos. O missionário pode levar também a Oração dos Enfermos, Livrinho de Novena, Bíblia ou Terços bentos;
4 - Utilizar o material divulgado pelo Secretariado, para evangelização do enfermo e da Pastoral da Saúde de sua diocese;
5 - A visita pode ser breve, seguindo as seguintes etapas:
5.1 - Ouvir o doente e familiares "Saber ouvir é um ato de caridade";
5.2 - Rezar com o Enfermo - Oração dos Enfermos e Consagração a Nossa Senhora ou outras;
5.3 - Leitura e breve comentários da Bíblia, de preferência ao Evangelho do dia;
5.4 - Se o Enfermo desejar, pode-se rezar o Terço e orientar como fazer a Novena;
5.5 - Despedir-se marcando a data e hora do retorno para buscar a Imagem após 3 (três) dias, usando o mesmo procedimento da visita anterior.
6 - Dar prosseguimento ao trabalho de evangelização do enfermo e de sua família, observando e identificando necessidades espirituais ou materiais e
encaminhando-os às pastorais específica da Paróquia a qual pertence o enfermo.

Obs.: Esta Ficha Trimestral, atualizada, deverá ser entregue aos Coordenadores no final dos meses: março / junho / setembro / dezembro

