
 

 

 

 

 

Comunicado sobre a celebração do  

Mês Missionário Extraordinário. 
 

Montes Claros, 11 de outubro de 2019. 

 

“A missão é uma paixão por Jesus e simultaneamente uma paixão pelo seu Povo” (EG, n. 268) 

 

Missionários e Missionárias,  

das diversas paróquias da Arquidiocese de Montes Claros, 

Saudações fraternas! 

 

Estamos celebrando o Mês Missionário Extraordinário, durante o qual assumimos 

na Arquidiocese de Montes Claros, como uma das principais ações, a Semana 

Missionária Paroquial, prevista para o período de 13 a 19 de outubro de 2019. 

Atendendo a sugestão do COMIDI (Conselho Missionário Diocesano), comunico 

nosso incentivo aos responsáveis pela animação da semana missionária nas paróquias, 

certo de que a realização da mesma será a feliz oportunidade de um verdadeiro encontro 

iluminador e eficaz entre missionários (as) e as famílias e instituições visitadas. A semana 

missionária paroquial culminará com a vigília missionária, que será animada pelas 

juventudes, e com o Dia Mundial das Missões, 19 e 20 de outubro de 2019, em que 

será lida a mensagem do Papa Francisco e será feita a coleta nacional para as missões.   

Na oportunidade, recomendamos a utilização dos “Roteiros para o Mês 

Missionário Extraordinário 2019” subsídio que o COMIDI elaborou para as celebrações 

e vigílias nas comunidades paroquiais, bem como para as visitas às famílias e a ambientes 

escolares.  

Tendo em vista a culminância do Mês Missionário Extraordinário, dia 31 de 

outubro, em todas as paróquias e o que foi sinalizado no Programa Missionário Nacional 

2019- 2023(cf. PMN, P.15) tomemos como referência a imagem do CAMINHO; 

caminho metodológico, no qual poderemos detectar: 

a) as motivações; 

b) o que não pode ficar de fora; 

c) as expectativas para o caminho a ser percorrido. 

Que Maria, Mãe da Igreja de Cristo em Missão no mundo, caminhe conosco em 

busca de novos horizontes na evangelização! 

 

 

Pe. Pedro Leonides da Silva Rocha 

Assessor eclesiástico do COMIDI 
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