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A Missão e a função do  

COMIDI 



“Ide por todo mundo e pregai o 

Evangelho a toda criatura”. 

 (Mc 16,15) 





O Mandato Missionário na 

Sagrada Escritura 



 

 

 

 

 “Jesus percorria todas as cidades e aldeias. Ensinava 

nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e 

curando todo mal e enfermidade.” (Mt 9, 35) 

 

 “Entrando em uma casa, saudai-a : A Paz esteja nesta 

casa!” (Mt  10,12) 

 

 



 “Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe 

aquele que me enviou.” (Mt 10, 40) 

 

 “Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos.” (Mt 10, 16) 

 

 “Disse Jesus : As raposas tem suas tocas e as aves do céu 

seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde 

repousar a cabeça.” (Mt  8,20) 

 



 “Ide por todo mundo e pregai  

 o Evangelho a toda criatura” (Mc 16,15) 

 

 A paz esteja convosco! Como o Pai me enviou 
assim também eu vos envio a vós” (Jo 20,21). 

 

 “Ide, pois, e ensinai a todas as nações; batizai-as 
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi” (Mt 
28,19-20a) 

 



Muitos Saíram em Missão 

A Missão nos Atos 

dos Apóstolos  



 

 

 

 

 

 

 No livro dos Atos dos Apóstolos vemos declarada a 

missão no mandato que Cristo deu aos seus discípulos: 

“Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a 

Judeia e Samaria, e até os confins do mundo” (At 1,8). 

 

 



NÓS PRECISAMOS ANUNCIAR 

 Em Atos observamos claramente a alegria da Missão. O objetivo 
dos discípulos do Senhor é a expansão da mensagem cristã, 
que parte de Jerusalém para Antioquia, daí para Roma e até os 
confins da terra. 

 

 Eles, como também cada um de nós, não podemos conter a 
alegria do contato com o Senhor. 

 



A Missão nos Documentos do 

Concílio Vaticano II 

 



A MISSÃO NÃO PARA NOS DOZE! 

 

 

 

 

 

 A Igreja esforça-se por anunciar o Evangelho a todos os homens.  
Faz a partir das exigências íntimas da própria catolicidade e em 
obediência à ordem de seu Fundador . Os próprios Apóstolos, nos 
quais está fundada a Igreja , seguindo os vestígios de Cristo, 
“pregaram o verbo da verdade e geraram Igrejas”. É dever de 
seus sucessores perenizar esta obra, para que a Palavra de 
Deus corra e seja glorificada (2 Tess 3, 1) e seja por toda a terra 
anunciado e instaurado o Reino de Deus.  ( Decreto AD GENTES nº1 ).  



Anunciar é promover Salvação! 

 O motivo dessa atividade missionária está na vontade de Deus, que 

“quer que todos os homens sejam salvos e venham ao 

conhecimento da verdade. Porque um é Deus, um também o 

mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, que se 

entregou para redenção de todos” (1Tm 2,4-5). “E em nenhum outro 

há Salvação” (At 4,12). É necessário que pela pregação da Igreja 

todos o reconheçam e a Ele se convertam e pelo Batismo sejam 

incorporados n’Ele e na Igreja, seu Corpo. (Decreto AD GENTES 

nº7) 

 



 O Sagrado Concílio afirma que a atividade missionária 

é dever de todos.   

 

 É missão dos homens e mulheres dar testemunho de 

Cristo pelo exemplo e pela palavra, na família, no 

ambiente social e no âmbito da profissão. Importa que 

neles transpareça o novo homem, criado segundo Deus 

na justiça e na santidade da verdade. (Decreto AD GENTES 

nº21)  



A Missão no Documento de 

Aparecida 



“ Não se acende uma luz para colocá-la debaixo do 

alqueire, mas sim colocá-la sobre o candeeiro, a fim de 

que brilhe a todos os que estão em casa.” (Mt 5, 15) 

 “Para não cairmos na armadilha de nos fechar em nós 

mesmos, devemos formar-nos como discípulos missionários 

sem fronteiras, dispostos a ir a outra margem, àquela aonde 

Cristo não é ainda reconhecido como Deus e Senhor e a 

Igreja não está presente”. 

( Doc. Aparecida nº 376) 

 



Conselhos Missionários do 

Papa Francisco  



Amor: Estar enamorado com Cristo: 

Experimentar e anunciar esse amor. 

 Ir as periferias: Periferias do coração e 

geográficas. 

Coragem: Autoconfiança pois Ele é quem 

anuncia 
 



 Espírito Santo: Estar aberto ao Espírito de Deus, sem 
medo do que ele vai pedir de nós. Pedir o fogo do 
Espírito Santo que é nosso combustível, pois Ele é quem 
nos impulsiona a sair de nós mesmos e irmos ao 
encontro  dos mais ´necessitados.  

 Oração: Os doze  estavam com Jesus, para depois 
anunciar. Intimidade com o Mestre. 

 Simplicidade: Ser simples e pequeno. Os méritos de 
nossa missão nós os receberemos e no céu. 
 



 Incentivar: A alegria do Evangelho deve convidar 
outros a participar da mesma alegria. Jesus quer 
Pastores e não penteadores de ovelhas. 

 Gerar: Fomentar nos corações de muitos o ardor 
missionário. Nosso testemunho deve arrastar. 

 Nossa Senhora: Nossa padroeira, mãe missionária. É 
de Maria que se aprende o verdadeiro discipulado. 
 



 Espiritualidade:  No silêncio de uma oração oculta, no 

alvorecer dos mais intensos louvores está nossa vocação 

missionária. 

 Formação: Só podemos anunciar o que conhecemos= 

Formação católica doutrinária. 

 Igreja em saída: A Igreja não pode esperar que as ovelhas 

venham. Os pastores tem que resgata-las. 

 



 Generosidade: O Senhor vai pedir cada vez mais. 

Precisamos estar dispostos. 

 Obstáculos: Não vem de fora, nada pode nos impedir: Os 

desafios e medos estão no interior do homem. Deixemos 

que nosso interior seja de Cristo e todo medo será 

dissipado. 

 



 Relaxamento: nunca relaxar. Estaremos lidando com 

almas. Não podemos deixar que a preguiça faça com que 

percamos algum filho de Deus. 

 Obediência: nossa missão se faz com a obediência a 

autoridade eclesiástica, à Santa Igreja, que é guiada pelo 

Espírito Santo a mais de dois mil anos. 

 



COMIDI 



Introdução:  

 “A Diocese, a paróquia ou o cristão que prefere gastar todas as suas energias 

em casa, antes de dedicá-las às missões, é semelhante à pessoa que, temendo 

o empobrecimento do coração pelo impulsionar o sangue até às extremidades do 

organismo, levanta barreiras para estancar o sangue no coração. Imediatamente 

se aperceberá que as mãos e os pés se paralisarão e o próprio coração se 

acaba” ( F. Sheen)  



CNBB E OS COMIDIS 

 

 A CNBB incentiva que em cada Diocese seja 

implantado um Conselho Missionário que zele e 

motive as atividades missionárias da mesma. 

Apresentação:  



 O COMIDI tem a missão de convocar a Igreja local a ser 

verdadeiramente missionária, sendo assim co-responsável 

pelo anúncio do Evangelho, não somente no próprio meio, 

mas no mundo inteiro. 



 O COMIDI dessa forma, 

garante o Compromisso 

missionário da Diocese, em 

comunhão com o Romano 

Pontífice e com os Projetos 

Missionários da CNBB. 

 



  A Diocese de Petrópolis implantou em meados de Agosto o COMIDI Petrópolis. 

  O  COMIDI é um órgão da diocese, expressão da co-responsabilidade missionária do Bispo 

com toda Igreja. É formado por um grupo de pessoas dedicadas ao serviço da dimensão 

missionária na diocese, o bispo diocesano é o principal responsável pelo COMIDI. 

 

 Bispo Diocesano: Dom Gregório Paixão, OSB.  

 Coordenador: Pe. Jovane da Rosa Carmo 

 Infância Missionária: Elisabeth e Diácono Sérgio. (Paróquia do Alto da Serra) 

 Secretária: Suzana (Paróquia de Mauá) 

 Religiosa: (a definir) 

 COMISE: Sem. Marcelo Alvarenga 

 Tesoureiro: (a definir) 

 

Estrutura do COMIDI em 

Petrópolis  



A finalidade do Comidi é refletir, 
acompanhar, avaliar e estimular a 

animação, a formação, a organização e a 
cooperação missionária da Igreja local, em 

vista da missão universal. 
 



TAREFAS 



Formar os COMIPA’s e seus 

coordenadores: 

 

 A Diocese de Petrópolis tem a tarefa de formar 
animadores missionários (que integrem os conselhos 
paroquiais COMIPA’s e façam parte na organização dos 
Decanatos) por meio de Encontros de Formação 
missionária. Essa formação é destinada aos leigos, 
seminaristas e religiosos que tenham o desejo de viver 
uma experiência missionária em um dos campos de 
atuação da Diocese. 
 



Vínculo com Comire 

Manter vínculo com o Comire: 

 

 Tem ainda o compromisso de manter vínculo 
com o Conselho Missionário Regional 
(COMIRE), estabelecendo prioridades e linhas 
de ações que deverão nortear a animação 
missionária na diocese segundo as propostas 
do COMIRE. 
 



COORDENAR 

Coordenar as atividades Missionárias da Diocese 

 

  O COMIDI tem a função de coordenar e 
promover as atividades missionárias na 

Diocese. Entre essas atividades se encontram 
os grupos da IAM e JM que tem seus projetos e 

diretrizes próprias, mas caminham sob a 
coordenação e orientação do COMIDI. 

 



Preparar materiais e 

organizar missões 

Preparar as missões populares e missões jovens na Diocese: 

  O COMIDI tem a missão de fornecer material base 

para as missões populares que acontecerão na 

Diocese nos períodos preferidos pelo Bispo 

Diocesano. Da mesma forma em relação às missões 

realizadas pelos jovens. 

 



O QUE PRECISAMOS? 



2018 2019 

  ADVENTO 

NOVENA  
DE NATAL  

QUARESMA 

CAMPANHA DA 
FRATERNIDADE 

PÁSCOA PENTECOSTES TEMPO  COMUM 

ASSEMBLEIA 
COMIDI : 
DIA DE 

FORMAÇÃO 
PARA AGENTES  

 

MISSA DE 
ENVIO DOS 

 MISSIONÁRIOS 

SEMANA  
DE 

MISSÕES  
EM 

JULHO 

MISSÕES COM 
 CAPELINHA 

 MISSIONÁRIA  
EM OUTUBRO 

ASSEMBLEIA  
DIOCESANA 

FORMAÇÃO DE 
MISSIONÁRIOS 

NAS PARÓQUIAS NAS PARÓQUIAS 

ROMARIA  
DIOCESANA 
APARECIDA 

NAS PARÓQUIAS 

16/02 

TEMPO  COMUM 

ATIVIDADE 
DIOCESANA 

NAS PARÓQUIAS 

NAS PARÓQUIAS NAS PARÓQUIAS 



Novena de Natal – 2018  

Elaborada sempre 

por uma equipe 

própria definida pelo 

Sr. Bispo 

Diocesano. 



ASSEMBLEIA COMIDI 16/02 

 Formação Missionaria (metodologia e Teoria) 

 Fornecer Material Impresso e Audiovisual 

 Destaque para: Apostilas de Apologética e manual do Missionário.  

 Impulso de Fomentar a Criação de Pequenas 

Comunidades 



Campanha da Fraternidade  

Material 

fornecido pela 

CNBB  



Formação de Missionários  

 Período Pascal; 

 A Formação será Paroquial, a partir de Material Fornecido 

pelo COMIDI.  



Envio dos Missionários  

• Envio dos Missionários formados ao longo do período Pascal – 

Celebração organizada por Paróquias. 
• Sugestão: Benção de Envio de Missionários – conforme Ritual.   



Semana de Missões  

 Julho – marcado por Paróquia, de acordo com o calendário 

paroquial; (a data visa especialmente crianças e jovens de férias) 



Romaria Diocesana 

 Expressão da Comunhão e espiritualidade mariana e 

diocesana;  



Missões com a Capelinha  

 Mês de Outubro; 

 

Iniciativa do Sr. 

Bispo e do 

COMIDI; 



Assembleia 2019 



Mensagem Final 



    A IGREJA É JOVEM! 
 

 A missão é sinal de uma Igreja jovem. 

 A missão não concede à Igreja pausas, repousos, estagnação, mas a coloca 
sempre ALÉM das suas fronteiras. 

 

 O ALÉM é o coração da missão, a fronteira sempre nova na sua caminhada. 
A missão  empurra a Igreja para as mudanças necessárias para que o 
homem e a mulher de cada tempo, raça e cultura, se deixe tocar pelo 
anúncio libertador do Evangelho de Deus, Jesus Cristo.  

 

 Quem recebe as graças de Deus não pode ficar calado! 



Mãos à Obra!! 



Obrigado! 

 

Diocese de Petrópolis, em Estado 

permanente de Missão!   


