
DIOCESE DE SANTO ANDRÉ



OS CONSELHOS MISSIONÁRIOS

FUNÇÕES:

A Animação Missionária que engloba todo o trabalho
de fazer crescer a consciência missionária no seio do
povo de Deus: iniciativas missionárias, de oração,
formações, cursos...

A Cooperação Missionária diz respeito à Missão
concreta e histórica da Igreja Universal nas suas várias
realidades locais e se expressa através de
solidariedade orante, de apoio material e envio de

missionários.



OS HORIZONTES DA MISSÃO

O HORIZONTE AD GENTES E A ETAPA DO TESTEMUNHO

• Presença da Igreja nos diversos grupos humanos é justamente através de
membros da Igreja.

• O testemunho de batizado é o primeiro passo para implantar a Igreja onde
não existe ainda.

O HORIZONTE DA NOVA EVANGELIZAÇÃO E A ETAPA DA EVANGELIZAÇÃO

• Pregar o Evangelho e reunir o povo de Deus em torno da Palavra e da
Eucaristia.

• Anúncio aos povos e indivíduos que já conhecem o Cristo, mas que estão
afastados.

O HORIZONTE DA IGREJA CONSTITUÍDA E A ETAPA DA FORMAÇÃO DA
COMUNIDADE CRISTÃ

• Última etapa da missão é ajudar que nasçam e cresçam comunidades de fé
que exerçam suas funções sacerdotal, profética e real, tornando-se assim,
sinal visível da presença de Deus no mundo. É neste horizonte que se
encontram a maior parte das pastorais e o cotidiano das paróquias.



DIMENSÃO MISSIONÁRIA NO 8º PLANO 
DIOCESANO DE PASTORAL

Um novo momento da evangelização

“Acolhimento e missão constituem exigências 
inseparáveis de um mesmo agir eclesial. ...neste 

momento da nossa história, Deus nos chama a sermos

UMA IGREJA QUE FORTALEÇA A CULTURA E 
ESPIRITUALIDADE DO ACOLHIMENTO EM PERMANENTE 

AÇÃO MISSIONÁRIA.” (cf. Constituição Sinodal 236)



MISSÃO PARA A COMUNHÃO: ACOLHER PARA 
ENVIAR E ENVIAR PARA ACOLHER

Os três principais itinerários no 8º PDP que visam a dimensão
missionária são:

Itinerário 5 – Formação para Missão: Formação de liderança –
multiplicadores, criar consciência missionária, animação para a
missão

Itinerário 6 – Setorização: Levantamento e definição da área
paroquial, constituir setores de acordo o perfil obtido pelo
cadastro dos paroquianos

Itinerário 7 – Visitas Missionárias: Dinamizar a ação
evangelizadora, ir ao encontro.



CAMINHAR JUNTOS



a. Fomentar na paróquia a consciência missionária

b. Articulação das visitas e ações missionárias

c. Colaboração no projeto de setorização.



1. Auxiliar na implementação e formação dos COMIPAs

2. Formação para a visitação

3. Organizar e articular visitas regionais

4. Preparar relatórios missionários regionais para o CRP



a. Elaboração de subsídio missionário

b. Formação e apoio dos COMIRPs 



COMIDI: Preparar questionário para
cadastro dos paroquianos, subsídios para a
formação das lideranças e COMIRPs.

COMIRP: Visita às paróquias para mapear
as realidades e experiências missionárias,
colaborar na constituição dos COMIPAs,
articular junto com o CRP as ações
missionárias na região: preparação,
logística e estratégia para visitas regionais,
formação de visitadores missionários,
formação COMIPAs.

COMIPA: Planejar e implementar, junto
com o CPP, as ações previstas nos
itinerários 5,6 e 7 do 8º Plano Diocesano.



Como formar o 
COMIPA

Marcar uma primeira reunião para traçar o itinerário do trabalho do 
COMIPA. 

Nesta ocasião, eleger 1 ou 2 representantes de cada pastoral de perfil 
missionária para comporem o COMIPA. 

Fazer uma assembleia/encontro que reúna 2 ou 3 membros de cada 
pastoral de perfil missionário para aprender sobre a identidade do COMIPA 

e refletir sobre a situação missionária da paróquia. 

Com o CPP, identificar aquelas pastorais que na paróquia tem um perfil 
missionário. (ex. Mãe Rainha, CEBs, Apostolado de Oração, Vicentinos etc.)

COMO FORMAR COMIPA



COMO ORGANIZAR ASSEMBLEIA MISSIONÁRIA

Definição: A Assembleia Missionária é uma ocasião de verificação
e discernimento da caminhada missionária da Comunidade
Paroquial. Sua tarefa é tomar consciência da situação missionária
da Paróquia e eleger prioridades para a ação missionária, além de
eleger os membros do Conselho Missionário Paroquial (COMIPA).

Objetivos da Assembleia:

• Apresentar o horizonte missionário da Igreja e em específico da
Igreja local e da Paróquia

• Fazer o levantamento em grupo da realidade missionária e
fisionomia missionária de cada comunidade.

• Eleger três prioridades missionárias em cada comunidade.

• Eleger os membros do COMIPA.



Objetivos complementares: 

• A partir da reflexão, estimular a consciência missionária na 
comunidade paroquial. 

Metodologia: 

• Meditação orante sobre o tema 

• Apresentação informativa 

• Trabalho em grupo com guia de trabalho 

• Plenária 

• Votação 



LOGÍSTICA PARA A ASSEMBLEIA

Elaborar um cronograma para a Assembleia
• Acolhida, café e almoço
• Oração
• Apresentação dos conteúdos
• Trabalho em grupo
• Plenária 
• Encerramento

Equipes de trabalho
• Limpeza
• Decoração
• Cozinha
• Secretaria
• Moderadores
• Oração e música



TRABALHOS PRÉ-ASSEMBLEIA
Oração: 

• Preparar a oração inicial com alguma dinâmica e elementos da Lectio Divina. 

• Preparar músicas oportunas. 

Colocações:

• Mostrar de forma dinâmica a base, essência e prática da ação Missionária no 
contexto paroquial. 

• Traçar o horizonte missionária a partir do levantamento das comunidades, 
apresentar a identidade e a missão do COMIPA. 

Momentos para o Trabalho em Grupo:

• Ver: trazer os “indicadores” da missão a partir das categorias: Ação 
Missionária, Diálogo, Comunicação, Serviço 

• Julgar: a partir do horizonte missionário, o que é mais urgente no momento? 

Plenário: 

• Preparar um roteiro para a partilha 

• Preparar a votação do COMIPA 

Cerimônia de Encerramento 

• Recapitular o trabalho, agradecer e fazer o envios. 




