
    Comunidades Eclesiais Missionárias a serviço do Evangelho da Vida. 

Mês Missionário de 2020. 

 

Montes Claros, 29 de setembro de 2020. 

Festa dos Arcanjos S. Miguel, S. Gabriel e S. Rafael 

 

Prezados Senhores Párocos, Administradores Paroquiais, Vigários Paroquiais, Vigários 

Forâneos, Diáconos, Religiosos e Religiosas, Coordenadores de Pastorais, Movimentos e 

Associações, Conselheiros Paroquiais, 

 

Saúde e paz! 

O Papa Francisco em sua mensagem para o Dia Mundial das Missões nos diz que “a 

missão é uma resposta livre e consciente ao chamado de Deus” e que “compreender o que Deus 

está dizendo nestes tempos de pandemia também se torna um desafio para a missão da Igreja”. 

Por esta carta, vimos convocar a todos para prepararem e animarem o Mês Missionário 

nas comunidades e paróquias de nossa Arquidiocese. As atividades poderão ser realizadas em 

família, nas celebrações, nos pequenos grupos, nas redes sociais. 

Nosso Conselho Missionário Diocesano – COMIDI – propôs e preparou atividades 

significativas que nos põem em sintonia com o caminho da IV Assembleia Arquidiocesana de 

Pastoral (cf. anexo). 

Assim, o mês de outubro será o tempo para celebrarmos a: 
 

• Semana da Vida (de 1º a 10 de outubro, com especial atenção para o Dia Arquidiocesano 

do Batismo celebrado sempre no primeiro domingo de outubro; dia 8 de outubro, dia do 

Nascituro);  

• Semana Missionária (de 11 a 18 de outubro; 18 de outubro: Dia Mundial das Missões); 

• Semana de Oração pelos Missionários (de 19 a 24 de outubro); 

• Semana dos Frutos da Missão na Vida (de 25 a 31 de outubro). 
 

Todo o material (cartaz, novena missionária, a oração missionária e os envelopes para 

coleta do dia das missões) foi entregue a cada Vigário Forâneo para que repassasse às paroquias. 

Outros materiais (orações, novenas, vídeos e terço missionário) estarão disponíveis nas redes 

sociais da Arquidiocese e Pascom’s paroquiais. Por isso, mais uma vez, é muito importante 

estimular e contar com a participação da Pastoral da Comunicação neste mês missionário. Em 

anexo, enviamos a programação preparada pelo COMIDI. 

Lembrem-se de motivar a Coleta pelas Missões a ser realizada nas missas dos dias 17 e 

18/10. As Coletas (de ofertas em envelope ou não) devem ser, integralmente, enviadas à 

Arquidiocese, responsável do repasse total às Pontifícias Obras Missionárias.  

A Santíssima Virgem Maria, Estrela da Evangelização e Mãe da Igreja, discípula 

missionária do seu próprio Filho Jesus, continue a nos amparar e a interceder por nós. 

 

 

+ João Justino de Medeiros Silva 

Arcebispo Metropolitano 


