COMIPA
Conselho Missionário Paroquial

A Missão primordial da Igreja é ser Missionária. Por isso, é
necessária a criação e a organização, em nossas paróquias, de
um Conselho Missionário Paroquial que, com discernimento
evangélico, a partir do encontro com Jesus Cristo, avivará o
espírito missionário de nossa ação pastoral, promovendo “atitudes
e iniciativas de autoavaliação e coragem para mudar o que é
necessário, visando à conversão pastoral e a renovação das
paróquias” (DGAE, 46 ).

COMIPA

É um Conselho Missionário Paroquial que, sob a
coordenação do Pároco, tem o compromisso de planejar e
promover ações que mantenham viva a dimensão missionária da
Igreja nas comunidades (matriz e capelas). É um organismo que
impulsiona de forma permanente a ação missionária paroquial
visando ao fortalecimento da fé, comunhão e participação eclesial
dos paroquianos.

OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL:
Promover a organização da ação missionária paroquial (matriz e
capelas) e a formação de discípulos missionários para o trabalho
de evangelização comunitária

OBJETIVOS
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
a) Coordenar a ação missionária paroquial, promovendo a
integração de todas as pastorais e movimentos;
b) Promover e gerar iniciativas de diálogo e crescimento da
consciência missionária nas lideranças de movimentos e
pastorais;
c) Formar discípulos missionários para o trabalho de
evangelização a domicílio;
d) Articular a dimensão missionária como prioridade junto ao
Conselho de Pastoral e Conselho Econômico;
e) Identificar e estimular estratégias para animação missionária na
comunidade paroquial a partir de todas as pastorais, movimentos
e atividades.

FINALIDADES

a) Integração dos agentes e unidade na ação missionária;
b) Desenvolvimento de uma consciência missionária no âmbito paroquial;
c) Reaproximação dos católicos afastados da Igreja;
d) Discernimento evangélico nas ações e promoções paroquiais e
comunitárias para que sejam ações de promoção de vida e de paz;
e) Fazer com que a dimensão missionária norteie as pastorais e
movimentos, zelando para que suas promoções comunitárias favoreçam
sempre a transmissão da fé e dêem testemunho de vivência cristã;
f )Informar sobre o andamento das atividades da Ação Missionária da
Diocese.
g) Animar a ação missionária paroquial em todas as comunidades de fé.

ATIVIDADES

a) Fazer o chamamento de voluntários para a preparação e formação de
missionários;
b) Promover retiros, encontros com foco missionário;
c) Acompanhar todas as Pastorais e movimentos, subsidiando-os para
manterem presente, em suas atividades e promoções, a dimensão
missionária da Igreja.
d) Manter reunião mensal dos missionários, partilhando as ações
evangelizadoras e retirando dúvidas que surgirem;
e) Mapear cada comunidade, identificando todos os setores por números e
as ruas por nome e por nº de moradias;

ATIVIDADES

f) Além da missão domiciliar, promover visitas à hospitais, orfanatos,
asilos..., realizar campanhas caritativas, realizar as reuniões de grupos e
pastorais nas casas de irmãos afastados;
g) Elaborar cronograma de ação missionária em sintonia com o COMIDI;
h) Utilizar o material de formação missionária diocesana e de sua
divulgação;
i) Representar o COMIPA no eventos do COMIDI e nas Áreas Pastorais da
Diocese;
j) Manter reuniões mensais de partilha de vivência missionária e
atualização.
k) Promover junto com o Pároco a criação de pequenas comunidades;

COMPOSIÇÃO

•
•
•
•
•

Principal responsável : Pároco;
Coordenador do Conselho Missionário;
Secretário;
Representante religioso (Caso tenha na Paróquia);
Representante de cada Pastoral e movimento ( havendo a
possibilidade);
• Representante de cada Comunidade (Matriz e Capelas);

OBSERVAÇÃO

Todos os missionários/agentes de pastoral que já desenvolvem
atividade missionária de visitação domiciliar, devem continuar sua
ação missionária. Deverão, todavia, atualizarem-se no trabalho
missionário pela formação a ser oferecida, aperfeiçoando suas
condições de discípulo missionário e incrementando as visitas com a
bênção das casas e reuniões com grupo de famílias para momentos
de oração e encontros.

ATIVIDADES 2019

- Quaresma: Campanha da Fraternidade;
- Tempo Pascal: Formação de Missionários;
- Pentecostes: Missa de envio dos missionários;
- Tempo Comum: Atividades Missionárias, encontros nas pequenas
comunidades;
- Mês de Julho: Semana Missionária (Realizada nas Paróquias e
organizada pelo Pároco e Comipa em data determinada pelos mesmos);

ATIVIDADES 2019

- Mês de Outubro: Outubro Missionário (Missão com a Capelinha Missionária de
Nossa Senhora do Amor Divino);
- Mês de Outubro: Congresso Missionário Diocesano (Dia 20/10, realizado na
Paróquia de Raiz da Serra, no Ginásio Jesus, Maria e José, iniciando as 8h e
terminando as 16h com a Santa Missa. Será um dia de oração, pregação, louvor,
animação e adoração).

- Advento: Novena de Natal.

