VISITA DA IMAGEM PEREGRINA DA MÃE, RAINHA E VENCEDORA TRÊS VEZES
ADMIRÁVEL DE SCHOENSTATT OCASIONAL
NOME DO MISSIONÁRIO: ____________________________________ FONE: _______________________
RUA:________________________________________________Nº ____________
BAIRRO:______________________

CEP:_____________________ CIDADE:____________________

ESTADO: _______ DIOCESE:_________________________ SETOR/REGIÃO:__________________________
PARÓQUIA: ________________________________

NOME DO PÁROCO:____________________

COORDENADOR DE GRUPO: ________________________________
RUA:_____________________________________

CÓDIGO____________________

Nº __________

BAIRRO:______________________ CEP:_________________ FONE: _______________________
COORDENADOR DE CIDADE: _________________________CÓDIGO: __________________
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DIA 18 - DIA DA ALIANÇA DE AMOR - FUNDAÇÃO DA OBRA INTERNACIONAL DE SCHOENSTATT
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CARIMBO DO RESPONSÁVEL:

Lista nova

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
__________________________________________________

Atualização

Substituição de Missionário Cód.:_____________
Nome: _____________________________

(MARIA) “ELA É A GRANDE MISSIONÁRIA: ELA FARÁ MILAGRES!”

ORIENTAÇÕES PARA IMAGENS PEREGRINAS
OCASIONAL E OUTROS
1. PRESÍDIOS:
No presídio a Imagem pode peregrinar entre os presos ou nas
dependências. A imagem da Mãe Peregrina que visita os presos é especial;
não há vidro. O missionário pode ser um funcionário ou um membro da pastoral
carcerária. O formulário utilizado é a lista padrão para imagem ocasional. É
necessário especificar os recintos que a imagem irá peregrinar.
2. HOSPITAIS:
A Imagem pode peregrinar entre os setores, ficando cada dia em um
setor diferente, inclusive nos quartos dos pacientes. O missionário deve ser um
funcionário e em sua folga deve deixar outra pessoa (que pode ser seu auxiliar)
responsável pela Imagem. O formulário utilizado é a lista padrão para imagem
ocasional. É necessário especificar os recintos que a imagem irá peregrinar. A
imagem da Mãe Peregrina que visita o hospital é a imagem dos enfermos.
3. COMÉRCIO:
Este grupo poderá ter entre 15 a 25 comércios a serem visitados, em
razão dos finais de semana, onde a Imagem pode ficar com o último
comerciante ou com o missionário. Na lista padrão para imagem ocasional se
preenche os nomes dos comércios em vez de colocar o nome das famílias,
exceto o nome do missionário que poderá ser um comerciante.
4. OUTRAS INSTITUIÇÕES:
Além dessas mencionadas, outras instituições podem receber a Imagem
Peregrina. Observando as orientações básicas: preenchimento da lista padrão
para imagem ocasional; especificar os recintos a serem visitados e um
missionário responsável.
Obs.: Todas as listas ocasionais, exceto a de comércio, devem vir
com o carimbo e assinatura do responsável pela entidade, inclusive as
listas de substituição e atualização de missionário.

