
 

CARTA DE SOLICITAÇÃO DE REPRESENTANTES DAS PARÓQUIAS 

Estimados padres, que constituem o clero da Forania da cidade e a 

estrutura pastoral nos vastos campos de missão que ecoam na dimensão 

geográfica da Diocese de Campina Grande. 

Partindo do envio de Jesus Cristo quando nos diz: “Ide e anunciai”, e da 

feliz convocação do Papa Francisco que nos convida a sermos uma Igreja em 

saída e próxima das pessoas, nós que compomos a comissão missionária 

Diocesana (COMIDI), estamos pedindo o empenho e colaboração de todos 

vocês, para nos ajudar a reascender a chama da missão e ardor missionário 

em nossas paróquias, comunidades, serviços e movimentos que animam a 

vida pastoral e missionária, onde cada um exerce o seu pastoreio. 

Para que cheguemos ao maior número de pessoas e realidades, se faz 

necessário que cada paróquia organize a COMIPA (Comissão Missionária 

Paroquial) para ser ponto de referencia e articulação de todos os organismos 

paroquiais com um só espírito missionário.  

Sendo assim, pedimos aos padres que compõe a forania da cidade que 

nos indique duas pessoas, pois “Eis o apelo do mês missionário: somos 

enviados para testemunhar o evangelho da paz”, vós sois todos irmãos (Mt 23, 

8); para que no dia 15 de dezembro de 2018, às 14hs da tarde, no salão 

paroquial da Catedral, onde teremos a primeira formação missionária a nível de 

forania, na ocasião falaremos como deve ser composta a Comissão 

Missionária Paroquial (COMIPA) das respectivas paroquias!!  

Pedimos que nos envie o mais rápido possível o nome destas pessoas, 

pode deixar na secretaria da Catedral, para que a COMIDI, se organize para 

melhor acolher a todos; agindo assim, daremos um novo rosto a ação 

missionária de nossa Diocese, e caminharemos para tornarmos uma Igreja em, 

“estado permanente de missão”. 

 

Pe. Francisco de Assis Tomaz do Nascimento  
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