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TAREFA Nº 01  - MISSÃO  - 

 

“...compromisso  com a comunidade, através da vivência espiritual, de ações solidárias 

e fraternas, segundo as Diretrizes da Igreja” 

 

 

Cada equipe deverá  visitar  10 famílias, não lareiristas, independente de religião, classe 

social, etnias.  Nesta visita a Palavra de Deus deverá ser a peça chave do diálogo. (Leitura, 

música, lanche, informações, etc.)  registrar o momento através de fotos com datas,  e a ficha 

preenchida para  apresentar a Comissão Organizadora.   A visita deverá com no mínimo 5 

casais  representantes da equipe. ( Poderá ser arrecadado donativos  para levar – facultativo. 

Não soma pontos.  

 

 

Tarefa cumprida =  150 pontos. 

Tarefa não cumprida   = 0,0 pontos 

Tarefa cumprida incompleta – menos de 10 famílias visitadas, 50 pontos   

A equipe poderá visitar mais famílias, além das dez da tarefa. Isso fará o grupo ficar 

mais fortalecido, mas não conta ponto para a gincana. 

 Obs: O visitante não poderá ter grau de parentesco com a família visitada. 

 

 

 

 
O Representante da Central deverá apresentar a comprovante para a equipe organizadora Reunião da Central 

no dia 12/04/2015. Neste dia, os representantes  levarão a TAREFA Nº 2. 
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Ficha de Visitação 

 

Nomes dos  Casais Visitantes: ________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________ 

Paróquia/ Equipe _______________________________________________________ 

 

Família visitada:  

 

 

Endereço:  

 

 

 

Freqüentam alguma Igreja: _______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Tipo de atividade desenvolvida com a Família 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Observações: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Local e data:  ___________________/_____/_______ 

 

Assinaturas dos casais visitantes:  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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II GINCLAR -   GINCANA  MISSIONÁRIA 

 

TAREFA PERMANENTE 

 

 

Cada  Equipe  deverá  conseguir o maior número de Doadores de Sangue POSSÍVEL. Deverá comparecer 

no  HEMOSC para fazer a doação.  

 

Cada dois meses,  o casal ligação deverá apresentar  à  Equipe Organizadora  o número de  doadores daquele 

período.    

Cada apresentação, a equipe  recebe   15 pontos, independente do número de doadores.  

A PONTUAÇÃO  por doadores será  divulgada  no  encerramento da II GINCLAR. Será a tarefa que terá a 

pontuação mais elevada em relação às demais. 

 

Observação: Só terá validade  os casos de doação  confirmada. 
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