
Conselho Missionário Diocesano 
COMIDI 

Batizados e Enviados: 

A Igreja de Cristo em Missão no Mundo 
 



Justificativa 

 “A Igreja peregrina é, por sua natureza, 
missionária, visto que tem a sua origem, segundo o 

desígnio de Deus Pai, na «missão» do Filho e do 
Espírito Santo”. (AG) 

 

O Papa Francisco convocou toda a Igreja para 
celebrar os 100 anos da Carta Apostólica de Bento 

XV, Maximum Illud, com o mês missionário 
extraordinário, em outubro de 2019. 
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Objetivo 

 Fortalecer o espírito missionário na diocese, 
que impulsiona a ser igreja em saída, motivados 

pela instituição do mês missionário 
extraordinário. 

 

 

 
Batizados e Enviados:  

A Igreja de Cristo em Missão no Mundo 
COMIDI 

 



Propostas de Ação 

 1 - Estipular todo dia 3 de cada mês como dia 
missionário, lembrando São Francisco Xavier, o 
padroeiro da diocese e das missões. Realizar a 
peregrinação da imagem do padroeiro em cada 
comarca. 

 

 2 - Realizar formações missionárias; 

 

 3 - Promover experiência de missão jovem em nível 
diocesano;  
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 4 - Realizar a abertura do mês missionário nos 
setores de GBR no dia 01/10. Rezar a Novena 
Missionária (Material divulgado pelas POM) nos 
GBRs. 

 

 5 - Promover as Santas Missões Populares. 

 

 6 - Valorizar as pastorais que trabalham com 
visitação (IAM, Catequese, Pastorais Sociais, Pastoral 
do Dízimo) 

 
Batizados e Enviados:  

A Igreja de Cristo em Missão no Mundo 
COMIDI 

 



  

 7 – Promover experiência de missão leiga em Juína, 
estabelecendo maior comunicação das Pastorais com 
os missionários. 

 

  8 – Enviar missionário em Projeto de Missão ad 
Gentes. 

 

 9 – Celebrar o encerramento do mês missionário 
extraordinário em nível comarcal ou paroquial. 
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 “Que todos os fiéis tenham 
verdadeiramente a peito o anúncio 

do Evangelho e a transformação 
das suas comunidades em 
realidades missionárias e 

evangelizadoras; e aumente o 
amor pela missão” 
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