
 

 

3º Congresso Missionário Nacional de Seminaristas 

10-14 de julho 2019 – Santo Antônio da Patrulha-RS 

 

Brasília, 25 de março de 2019 

 

Caro participante 

Em sintonia com a caminhada missionária da Igreja no Brasil, as Pontifícias Obras Missionárias 

(POM) e a coordenação nacional dos Conselhos Missionários de Seminaristas (COMISE), 

concretizando uma das decisões do Plano Trienal de Ação (2017-2020), têm a alegria de 

promover o 3º Congresso Missionário Nacional de Seminaristas.  

Preparado pela coordenação nacional dos COMISEs e as Pontifícias Obras Missionárias (POM), 

o evento conta com a parceria e o apoio da Comissão Episcopal para a Ação Missionária e 

Cooperação Intereclesial da CNBB, Comissão Episcopal para os Ministérios Ordenados e a Vida 

Consagrada, a Organização dos Seminários e Institutos do Brasil (OSIB) e a Conferência dos 

Religiosos do Brasil (CRB). 

1. Objetivos:  

 Animar e aprimorar a formação missionária dos futuros presbíteros no Brasil, de maneira 

que a missão seja realmente eixo central da formação e os ajude a adquirir um autêntico 

espírito missionário; 

 Em sintonia com a temática do Mês Missionário Extraordinário, aprofundar a reflexão 

sobre a missão, com uma ênfase especial sobre a missão ad gentes; 

 Proporcionar espaços para a reflexão, vivências, troca de experiências e celebrações; 

 Sensibilizar os participantes (seminaristas, reitores e formadores dos seminários e casas 

de formação, bispos e convidados) para uma caminhada sinodal e de comunhão. 

2. Metodologia: 

Considerando que cada Congresso objetiva apresentar, debater e extrair conclusões acerca de 

uma temática central, a nossa proposta é aprofundar a reflexão sobre a temática do Mês 

Missionário Extraordinário: “Batizados e enviados: a Igreja de Cristo em missão no mundo”. 

O Congresso prevê também vários tipos de atividades: conferências, mesas-redondas, palestras, 

painéis, oficinas. Por isso, para motivar os trabalhos do nosso evento, serão oferecidas duas 

conferências principais: “Iniciação à vida cristã e missão” e “A Igreja de Cristo em missão no 

mundo”.  

Haverá também dois painéis: “Missão ad gentes” e “Amazônia: novos caminhos para a Igreja e 

para uma ecologia integral”, enriquecidos com testemunhos missionários. Cada participante 

poderá participar ainda de dois fóruns e duas oficinas.  

O Congresso será também uma oportunidade para a celebração da caminhada missionária, 

vivência da riqueza cultural gaúcha e fortalecimento do conhecimento recíproco.  

3. Tema e lema: “Batizados e enviados: a Igreja de Cristo em missão no mundo”; Sereis minhas 

testemunhas até os confins da terra (At 1,8); 

4. Data: 10 de julho (início: às 18:00h) - 14 de julho (término: às 12:00h); 



 

 

5. Local: Santo Antônio da Patrulha (diocese de Osório-RS), no Colégio Santa Teresinha (Irmãs 

Escolares de Nossa Senhora); 

6. Endereço: Rua Marechal Floriano Peixoto, 94 - Cidade Alta; 

7. Deslocamento a Santo Antônio da Partulha-RS: As viagens até Porto Alegre ficam por 

conta dos participantes. Na capital gaúcha, haverá uma equipe local de acolhida para recebê-los e 

garantir o deslocamento até Santo Antônio. Se for mais conveniente, porém, ir diretamente para 

Santo Antônio, há essa possibilidade.  

8, Vagas para participantes: As 400 vagas foram distribuídas para os Regionais e o número 

correspondente foi comunicado à coordenação regional dos COMISEs. Nas inscrições, levar em 

consideração a representatividade das etapas de formação (propedêutico, discipulado, 

configuração e síntese vocacional), das dioceses e das casas de formação religiosas, formadores e 

reitores, bispos e convidados.  

9. As inscrições. Devem ser feitas, até o dia 30 de maio, preenchendo a Ficha de Inscrição.  

Como proceder? Abra o link http://servico.cnbb.org.br/corporativo/usuario/login para acessar 

os serviços prestados pela CNBB e, caso você não tenha um perfil já criado no sistema da 

CNBB, crie um Novo Usuário. Efetuado o cadastro no sistema, você vai receber uma mensagem 

no seu e-mail, com o link para poder acessar a página “Serviços da CNBB”; clicando nos 

“Eventos da CNBB”, você poderá fazer a inscrição ao Congresso.  

10. Taxa de participação: R$ 120,00, por participante. Ao concluir a inscrição, será gerado o 

boleto bancário para o pagamento da taxa que dará direito à alimentação, hospedagem, camiseta, 

kit e transporte durante o Congresso. 

11. Cartilha de preparação. Para envolver o maior número de seminaristas e formadores na 

reflexão sobre o tema do Congresso, foi elaborada uma Cartilha com quatro encontros. Que o 

subsídio seja estudado pelos seminaristas como preparação ao Congresso. O COMISE distribuirá 

a Cartilha pelos seminários do Regional.  

12. Mais informações: Verificar no Facebook: Comise Nacional ou solicitar através do e-mail: 

comisenacional@outlook.com 

Agradecemos pela atenção e reafirmamos nossa disposição em apoiar a formação missionária 

dos futuros presbíteros. 

Estamos à disposição para mais informações. 

 

Dom Esmeraldo Barreto de Farias                           Pe. Maurício da Silva Jardim 

 Presidente da Comissão Missionária da CNBB                        Diretor das POM 

 

Pe. Antônio Niemiec CSsR    Seminarista Lucas Tadeu da Silva 

Secretário da Pontifícia União Missionária                     Coordenador Nacional dos COMISEs 
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