
 

 

Carta ao Povo de Deus da Arquidiocese de Montes Claros sobre o 

Mês Missionário Extraordinário 2019 

 

BATIZADOS E ENVIADOS: A IGREJA DE CRISTO EM MISSÃO NO MUNDO 

Montes Claros, 21 de agosto de 2019. 

Memória de São Pio X 

Padroeiro secundário da Arquidiocese de Montes Claros 

 

Prezados Missionários da Arquidiocese de Montes Claros, 

Sejam Padres, Diáconos, Religiosos e Religiosas, Leigos e Leigas, Seminaristas. 

 

A celebração de um Mês Missionário Extraordinário em outubro de 2019, proclamado pelo Papa 

Francisco por ocasião do centenário da Carta Apostólica Maximum Illud (1919), tem um significado muito 

peculiar e profético para nós, Igreja no Brasil.  

Atendendo ao objetivo de despertar em medida maior a consciência da missão ad gentes e retomar com 

novo impulso a transformação missionária da vida e da pastoral, como Arcebispo da Arquidiocese de Montes 

Claros, conclamo todos os ministros ordenados, os religiosos e as religiosas, todos os cristãos leigos e leigas, 

seminaristas, todas as paróquias, comunidades, pastorais, movimentos, associações, novas comunidades para vivermos o 

Mês Missionário Extraordinário através de encontros, orações, reflexões e ações concretas. 

Lembrem-se todos da III Assembleia Arquidiocesana de Pastoral que definiu as Diretrizes da Ação 

Evangelizadora da Igreja Missionária de Montes Claros, com o subtítulo Igreja Missionária, Comunidade de 

Comunidades, vivendo a boa-nova do Evangelho. É muito nítida a acentuação missionária da III AAP que justifica 

de cada um de nós um empenho especial no Mês Missionário. 

Peço, pois, sua atenção para a programação em nossa Arquidiocese:  

1. Abertura do Mês Missionário na Arquidiocese: dia 29 de setembro, às 17h, concelebração eucarística na 

Paróquia Sagrado Coração de Jesus (Vila Oliveira em Montes Claros) presidida pelo Arcebispo, com rito de 

envio dos/as missionários/as (com representantes de todas as paróquias da Arquidiocese) e bênção para os 

membros do COMIDI (Conselho Missionário Diocesano); 

2. Abertura do Mês Missionário em cada Paróquia: dia 1º de outubro. Exorto que em cada comunidade, igreja 

e capela se celebre a abertura do mês missionário com a santa missa (onde houver padre) ou com a celebração 

da Palavra (presidida por diáconos, ministros da Palavra, religiosos, seminaristas). Será um momento comum 

em toda a Arquidiocese. E um modo de fazer chegar a todos a notícia do Mês Missionário. 

3.Arquidiocese em Vigília: durante os 31 dias do Mês Missionário Extraordinário, será realizada uma Vigília 

de 24 horas de oração em cada paróquia. Sejam envolvidas todas as comunidades de modo criativo, de tal forma 
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que em todas as horas do mês de outubro em alguma capela ou igreja da Arquidiocese haja alguém rezando em 

favor da evangelização missionária. Confira no documento em anexo a indicação de data para cada paróquia. 

4.Inclusão do tema missionário: nas novenas dos padroeiros e padroeiras, titulares do mês de outubro, 

especialmente em preparação à festa de Nossa Senhora Aparecida. 

5. Dia Arquidiocesano do Batismo: como nos anos passados, seja celebrado no 1º domingo de outubro, neste 

ano, o dia 06. Sejam consultadas as propostas da Equipe Arquidiocesana da Pastoral do Batismo; 

6. Semana Missionária Paroquial: de 13 a 19/10 com visitas e encontros com as famílias em todas as 

comunidades da paróquia;  

7. Vigília Missionária dos Jovens: dia 19 de outubro, à noite, nas igrejas e capelas, organizada e animada pelos 

próprios jovens. Será a ação comum no espírito do Dia Nacional da Juventude e do Ano Arquidiocesano das 

Juventudes. Peço a cada padre, diácono, religioso/a, seminarista que participe com os jovens.  

8. Visita missionária dos padres: à Paróquia São José Carpinteiro e Maria de Nazaré, dia 29 de outubro, terça-

feira, com programação a ser divulgada. 

9. Visita missionária dos diáconos aos hospitais: dia 26 de outubro, sábado, com programação a ser divulgada. 

10. Visita missionária dos seminaristas: à Paróquia Sagrada Família, dia 19 de outubro, sábado, com 

programação a ser divulgada. 

11. As visitas às Instituições de Ensino Superior e às Escolas sejam organizadas de modo integrado com a 

Pastoral Universitária e Pastoral da Educação. 

12. Culminância do Mês Missionário Extraordinário, dia 31/10, em todas as Paróquias com a realização da 

Assembleia Missionária Paroquial para apresentação das ressonâncias das ações missionárias do mês e 

constituição do COMIPA (Conselho Missionário Paroquial).  

Para uma melhor realização das ações, sugiro que cada Paróquia/Comunidade providencie os seguintes 

materiais: bandeira do Mês Missionário Extraordinário, cruz, círio ou vela grande, imagens dos padroeiros das 

Missões (Santa Teresinha e São Francisco Xavier), recipientes com água e a Revista de Subsídios para o Mês 

Missionário. 

Cópias da mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões de 2019, dia 20 de outubro, 

serão entregues às Paróquias para serem distribuídas aos fiéis nas celebrações do domingo das missões. Peço, 

encarecidamente, aos párocos, administradores paroquiais e vigários paroquiais que motivem nossas 

comunidades a serem generosas nas coletas dos dias 19 e 20 de outubro, a serem repassadas integralmente às 

Pontifícias Obras Missionárias. Estamos trabalhando para deixar um marco visível do Mês Missionário em 

nossa Arquidiocese.  

Com esse incentivo do Papa Francisco e com numerosos testemunhos missionários que temos na 

Arquidiocese, desejo que essa iniciativa possa renovar em nós a paixão por Jesus Cristo, por seu Evangelho e 

pelo seu povo.   

Que Maria, Mãe da Igreja, interceda a Jesus, o missionário do Pai, pelo bom êxito do Mês Missionário 

Extraordinário em nossa Arquidiocese de Montes Claros. Desde já meu especial agradecimento pelo empenho 

de todos/as. 

 

+ João Justino de Medeiros Silva 

Arcebispo Metropolitano 


