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Objetivo Geral
Despertar, nos futuros presbíteros, o ardor 
missionário por meio da consciência de que 
a missão é um transbordar da experiência 

pessoal com Jesus.

Iluminação Bíblica:
“Não podemos deixar de falar sobre o que 

vimos e ouvimos” 
(At 4,20)





APRESENTAÇÃO

Os Conselhos Missionários de Seminaristas (COMISEs) são organismos encarregados de animação, 
formação, articulação e cooperação missionária de seminaristas diocesanos e alunos das casas de formação 
religiosa. Visam fomentar, nos seminaristas, a consciência da missão como identidade do cristão e favorecer-
lhes uma sólida espiritualidade e formação missionária que os tornem capazes de enfrentar os desafios da 
ação evangelizadora da Igreja: na pastoral, na nova evangelização e na missão ad gentes (aos povos).

Para ajudar na efetivação dessas responsabilidades, os participantes da 2ª Assembleia Nacional dos 
coordenadores regionais dos COMISEs, realizada nos dias 16-18 de abril 2021, aprovaram o presente Plano 
Trienal de Animação e Ação dos COMISEs (2021-2023). 

As prioridades e os projetos correspondentes, são fruto de um longo processo de construção desse 
Plano que envolveu os seminaristas de todos os Regionais da Igreja no Brasil, através do envio de respostas 
ao Questionário. Essas respostas apresentaram opiniões sobre a importância do Plano no triênio passado, 
as contribuições em vista da construção de um novo Plano, como também as sugestões de prioridades e 
projetos para a concretização das mesmas. 



As prioridades aprovadas - animação e cooperação missionária, articulação missionária, práxis 
missionária e ambiente digital - devem orientar e impulsionar a caminhada missionária dos seminaristas 
do Brasil e, mais especifi camente, dos COMISEs, ao longo dos próximos três anos. 

Convidamos os Senhores bispos, reitores, formadores e os seminaristas (diocesanos e religiosos), de 
modo especial os coordenadores dos COMISEs, a conhecer, acolher e divulgar este Plano e contribuir para 
concretizá-lo em respectivas realidades eclesiais.

Pe. Antônio Niemiec CSsR (Secretário nacional da Pontifícia União Missionária)



PRIORIDADES E PROJETOS
1ª PRIORIDADE: Animação e cooperação missionária
Objetivo específi co: Ajudar a despertar, nos seminaristas, a consciência sobre a dimensão local e 
universal da missão, promovendo eventos de sensibilização missionária e motivá-los no processo de 
amadurecimento na fé, através da cooperação missionária (cf. RMi, 77).

Projeto Ações Como? Quais 
meios? Para quem? Quem? Onde? Quando?

1.
 S

en
si

bi
liz

aç
ão

 m
is

si
on

ár
ia

Encontros 
de formação 

missionária de 
seminaristas 
(FORMISEs)

• Encontros 
presenciais ou 
virtuais

• Parcerias com 
as POM, OSIB, 
CCM, Conselhos 
Missionários, 
Faculdades e 
Institutos de 
Teologia

• Assessores 
qualifi cados

Seminaristas 
em geral 

(diocesanos e 
religiosos)

Respectivo 
COMISE (nacional, 

regional, 
provincial, 

diocesano, de 
seminário)

Todos os 
níveis: 

nacional, 
regional, 

provincial, 
diocesano, de 

seminário

Anualmente
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Projeto Ações Como? Quais 
meios? Para quem? Quem? Onde? Quando?

1.
 S

en
si

bi
liz

aç
ão

 m
is

si
on

ár
ia

Encontros de 
formação para 
coordenadores 

de COMISEs

• Encontros 
presenciais ou 
virtuais

• Parcerias com 
as POM, OSIB, 
CCM, Conselhos 
Missionários, 
Faculdades e 
Institutos de 
Teologia

• Assessores 
qualifi cados

Coordenadores 
regionais dos 

COMISEs

Comissão 
nacional dos 

COMISEs Nível 
nacional

Anualmente

Coordenadores 
diocesanos dos 

COMISEs

Coordenação do 
COMISE regional

Nível regional

4º Congresso 
Missionário 
Nacional de 
Seminaristas

• Evento presencial

• Parcerias a serem 
estabelecidas

• Envolvimento da 
Igreja particular

Seminaristas 
em geral 

(diocesanos e 
religiosos)

Comissão 
nacional dos 
COMISEs e 
parcerias Macrorregião 

Nordeste
Julho 2023

1ª PRIORIDADE: Animação e cooperação missionária6



Projeto Ações Como? Quais 
meios? Para quem? Quem? Onde? Quando?

1.
 S

en
si

bi
liz

aç
ão

 m
is

si
on

ár
ia Rodas de 

conversa 
missionária

• Partilha de 
experiências  
missionárias

• Conhecimento 
de projetos 
missionários

• Convite aos 
missionários ad 
gentes e além-
fronteiras

Os seminaristas 
em geral, equipe 

de formação 
e pessoas 

convidadas

COMISE 
(provincial, 

diocesano, de 
seminário)

Seminários 
e casas de 
formação

Ao longo do 
ano

Comunhão com 
os projetos 

missionários

• Divulgação 
de projetos 
missionários

• Uso dos meios 
digitais

• Contato e encontros 
com os envolvidos

Membros 
do COMISE, 

seminaristas em 
geral, equipe de 

formação

COMISE 
(diocesano, de 

seminário) Seminários 
e casas de 
formação

Ao longo
do ano

1ª PRIORIDADE: Animação e cooperação missionária 7



Projeto Ações Como? Quais 
meios? Para quem? Quem? Onde? Quando?

2.
 M

ís
ti

ca
 m

is
si

on
ár

ia

Momentos de 
oração pela obra 
evangelizadora 

da Igreja

• Formas variadas

• Parceria com 
diversos grupos 
eclesiais

Seminaristas em 
geral, equipe 
de formação 

e pessoas 
convidadas COMISE 

(diocesano, de 
seminário)

Seminários 
e casas de 
formação

Ao longo 
do triênio, 

conforme a 
conveniência

Retiros e 
celebrações 
missionárias

• Comunhão com a 
equipe de formação

• Orientados pelos 
missionários ad 
gentes e além-
fronteiras

Leitura Orante 
da Palavra 

• A partir dos textos 
missionários

• Encontros formais 
ou informais

Membros do 
COMISE

1ª PRIORIDADE: Animação e cooperação missionária8



Projeto Ações Como? Quais 
meios? Para quem? Quem? Onde? Quando?

3.
 C

am
pa

nh
a 

M
is

si
on

ár
ia

 n
os

se
m

in
ár

io
s 

e 
ca

sa
s 

de
 fo

rm
aç

ão

Uso e divulgação 
dos materiais da 

Campanha

• Parceria com o 
COMIDI

• Aquisição, 
socialização dos 
materiais

• Uso de redes sociais 
e meios digitais Os seminaristas 

em geral e 
equipe de 
formação

COMISE 
(diocesano, de 

seminário)
Seminários 
e casas de 
formação

Mês de 
outubro

Encontros 
de Novena 
Missionária

• Socialização da 
Novena

• Convidados para dar 
testemunho

1ª PRIORIDADE: Animação e cooperação missionária 9



Projeto Ações Como? Quais 
meios? Para quem? Quem? Onde? Quando?

3.
 C

am
pa

nh
a 

M
is

si
on

ár
ia

 n
os

se
m

in
ár

io
s 

e 
ca

sa
s 

de
 fo

rm
aç

ão

Cofrinho 
Missionário

• Defi nição do projeto

• Elaboração 
de materiais 
informativos

Membros dos 
COMISEs e 

seminaristas 
interessados

Comissão 
nacional dos 

COMISEs

Seminários 
e casas de 
formação

1º semestre 
de 2022

• Campanha de 
sensibilização

• Repasse de materiais 
de divulgação

• Implantação do 
Cofrinho

Comissão 
nacional e 

coordenadores 
dos COMISEs

1ª PRIORIDADE: Animação e cooperação missionária10



Projeto Ações Como? Quais 
meios? Para quem? Quem? Onde? Quando?

4.
 S

ub
sí

di
os

 m
is

si
on

ár
io

s

Grupo de 
Trabalho 

“Refl exão e 
subsídios 

missionários”

• Critérios para a 
escolha dos membros

• Defi nição do objetivo 
e das atribuições

• Representatividade 
dos Regionais

COMISEs e 
seminaristas

em geral

Comissão 
nacional dos 
COMISEs e 
convidados Nível 

nacional
A partir do    

1º semestre 
de 2022

Aplicativos 
missionários

• Identifi cação e 
socialização dos 
aplicativos

Membros dos 
COMISEs e 

seminaristas
em geral

GT “Subsídios 
missionários”

Nível 
nacional

2º semestre 
de 2022

Subsídios em 
versão digital

• Levantamento de 
necessidades

• Defi nição de 
prioridades

• Produção e distribuição 
do material

A partir do 2º 
semestre de 

2022

1ª PRIORIDADE: Animação e cooperação missionária 11



2ª PRIORIDADE: Articulação missionária
Objetivo específi co: Dar passos na expansão dos COMISEs e crescer na comunhão missionária com 
outros organismos.

Projeto Quais ações? Como? Quais 
meios? Para quem? Quem? Onde? Quando?

1.
 Im

pl
an

ta
çã

o 
do

s 
CO

M
IS

Es

Levantamento 
dos COMISEs 

existentes

• Elaboração do 
formulário (papel/
digital)

Coordenadores 
regionais dos 

COMISEs.

Comissão 
nacional dos 

COMISEs

Nas 
Dioceses 

onde 
existem 

2º semestre 
de 2021

• Atualização do 
cadastro

Todos os 
COMISEs do 

Brasil

Coordenadores 
regionais 

Prioridade e Projetos12



Projeto Quais ações? Como? Quais 
meios? Para quem? Quem? Onde? Quando?

1.
 Im

pl
an

ta
çã

o 
do

s 
CO

M
IS

Es Sensibilização 
sobre a 

importância dos 
COMISEs 

• Produção de 
materiais áudio-
visuais

• Divulgação do 
Regimento Interno

• Parceria com: OSIB, 
COMIRE, POM, 
equipes de formação Bispos, reitores, 

formadores, 
seminaristas, 

COMIDIs

Comissão 
nacional, GT 
“Subsídios 

missionários”, 
POM

Dioceses 
onde não 
existem

Ao longo de 
2022

Implantação

• Encontros 
presenciais ou 
virtuais

• Socialização dos 
materiais

Coordenadores 
regionais e/ou 

provinciais

2ª PRIORIDADE: Articulação missionária 13



Projeto Quais ações? Como? Quais 
meios? Para quem? Quem? Onde? Quando?

2.
 C

om
un

hã
o 

co
m

 a
O

SI
B 

e 
a 

CR
B

Reuniões dos 
responsáveis 

pelos 
organismos

• Elaboração da pauta 
de assuntos

• Encontros 
presenciais ou 
virtuais

Coordenação 
nacional, direção 

das POM, da 
OSIB e CRB

Coordenação 
nacional dos 

COMISEs Nível 
nacional

1º semestre 
de 2022

Coordenação 
regional dos 
COMISEs, a 
presidência 

regional da OSIB 
e CRB

Coordenação 
regional dos 

COMISEs

Nível 
regional 

2º semestre 
de 2022

2ª PRIORIDADE: Articulação missionária14



Projeto Quais ações? Como? Quais 
meios? Para quem? Quem? Onde? Quando?

3.
 E

nv
ol

vi
m

en
to

 d
os

 fo
rm

ad
or

es
co

m
 o

s 
CO

M
IS

Es
 

Encontro 
Nacional de 
Formadores

• Participação do 
secretário da 
União Missionária 
e do coordenador 
nacional dos 
COMISEs

• Partilha da 
caminhada dos 
COMISEs

Reitores e 
formadores dos 
seminários no 

Brasil

Coordenação 
nacional dos 

COMISEs e da 
OSIB

Nível 
nacional

Julho 2022

FORMISEs 
nacionais e 
regionais

• Convite aos reitores 
e formadores

• Assessoria de 
formadores 
convidados

Seminaristas em 
geral, reitores, 
formadores, 

diretores 
espirituais 

Coordenação: do 
COMISE (nacional 

e regional), da 
OSIB

Nível 
nacional e 
regional

Anualmente

2ª PRIORIDADE: Articulação missionária 15



Projeto Quais ações? Como? Quais 
meios? Para quem? Quem? Onde? Quando?

4.
 P

ar
ce

ri
a 

en
tr

e 
a 

Vi
da

 C
on

sa
gr

ad
a 

e
os

 C
O

M
IS

Es

Encontros de 
seminaristas

• Participação 
e partilha dos 
representantes dos 
COMISEs

Seminaristas 
religiosos

Coordenação dos 
COMISEs

Todos os 
níveis 

Sempre que 
possível• Participação dos 

seminaristas 
religiosos nos 
encontros dos 
COMISEs

Seminaristas em 
geral

Rearticulação 
dos COMISEs

• Representantes 
de seminaristas 
religiosos nos 
COMISEs

COMISEs em 
geral Ao longo

do triênio

2ª PRIORIDADE: Articulação missionária16



3ª PRIORIDADE: Práxis missionária
Objetivo específi co: Buscar novos caminhos da prática missionária, aproximando-se das novas realidades 
que nos interpelam e fortalecendo o ardor missionário.

Projeto Quais ações? Como? Quais 
meios? Para quem? Quem? Onde? Quando?

1.
 E

xp
er

iê
nc

ia
s 

e 
aç

õe
s 

m
is

si
on

ár
ia

s

Presença, apoio,
acompanhamento

• Ações junto 
a juventudes, 
pessoas em 
situação de rua, 
pessoas em estado 
de prostituição, 
nos grandes 
centros urbanos, 
etc.

• Parcerias com 
o COMIRE, 
COMIDI e outros 
organismos. 

Os seminaristas 
em geral

O COMISE em 
comunhão 

com a equipe 
de formação e 

pastorais sociais

Nas Dioceses 
e nos 

Regionais

Ao longo do 
triênio

Prioridade e Projetos 17



Projeto Quais ações? Como? Quais 
meios? Para quem? Quem? Onde? Quando?

1.
 E

xp
er

iê
nc

ia
s 

e 
aç

õe
s 

m
is

si
on

ár
ia

s

Atividades 
específi cas

• Semanas 
missionárias

• Férias missionárias

• Parcerias 
com diversos 
organismos

Os seminaristas 
em geral 

(diocesanos e 
religiosos),
reitores e 

formadores

O COMISE em 
comunhão com 

a equipe de 
formação

e o COMIPA
Em uma 

paróquia do 
Regional

Ao longo do 
triênio; e em 

outubro

Projetos nacionais: 
Porto Velho, 
Santarém,                             

Ilha de Marajó

• Divulgação e 
visibilização das 
experiências entre 
os seminaristas

• Diálogo e 
colaboração com 
os responsáveis 
pela articulação

• Parcerias 
com diversos 
organismos

Os seminaristas 
em geral 

(diocesanos e 
religiosos),
reitores e 

formadores

Coordenação 
nacional e 

regional dos 
COMISEs. 

Formadores 
responsáveis pela 

articulação

Nos lugares 
e datas 

defi nidos 
pelos 

responsáveis

Anualmente

3ª PRIORIDADE: Práxis missionária18



Projeto Quais ações? Como? Quais 
meios? Para quem? Quem? Onde? Quando?

2.
 M

is
sã

o 
N

ac
io

na
l

Processo de 
preparação

• Defi nição do objetivo, 
metodologia, 
logística, custos, 
responsabilidades, 
etc.

• Parcerias 
com diversos 
organismos

• Responsabilidades 
da Igreja particular

Os seminaristas 
do Brasil 

(diocesanos 
e religiosos). 

reitores e 
formadores 

Coordenação 
nacional, POM,           

COMISE Norte 1, 
COMIDI Manaus

Arquidiocese 
de Manaus

Ao longo
de 2022

Semana 
Missionária

• Coordenação geral

• Programação diária

• Envolvimento das 
comunidades locais

Pós-
pandemia:  

janeiro 2023

3ª PRIORIDADE: Práxis missionária 19



Projeto Quais ações? Como? Quais 
meios? Para quem? Quem? Onde? Quando?

3.
 E

st
ág

io
s 

pa
st

or
ai

s 
em

 r
eg

iõ
es

 m
is

si
on

ár
ia

s

Atuação em áreas 
mais pobres, 
desafi adoras

• Defi nição do 
projeto (objetivos, 
metodologia, 
formas, tempo)

• Parcerias com o 
COMIRE, COMIDI e 
outros organismos

Os seminaristas 
do Ano Pastoral                           

(Síntese 
Vocacional)

Equipe de 
formação em 

comunhão com o 
respectivo bispo 

e o COMISE

Periferias 
das grandes 

cidades, a 
Amazônia,                  

o Nordeste,               
o Cerrado,       
países da 

África

Ao longo
do triênioProjeto das

Igrejas-irmãs

Projetos da missão 
ad gentes além-
fronteiras dos 

Regionais

3ª PRIORIDADE: Práxis missionária20



4ª PRIORIDADE: Ambiente digital
Objetivo específi co: Implementar a identidade virtual do COMISE e desenvolver ações práticas para a 
realização da missão no ambiente digital.

Projeto Quais ações? Como? Quais 
meios? Para quem? Quem? Onde? Quando?

1.
 F

or
m

aç
ão

 e
 c

om
un

hã
o 

do
s 

as
se

ss
or

es
 d

e 
co

m
un

ic
aç

ão
 d

os
 

CO
M

IS
Es

Workshops de 
formação sobre 

Instagram, 
YouTube, 

Facebook, etc.
Encontros de 
intercâmbio 

conhecimento, 
integração

•  Através das 
plataformas 
digitais

• Trabalho em rede

Assessores de 
comunicação 
dos COMISEs 

(nacional, 
regional, 

diocesano)

Assessoria 
Nacional de 

Comunicação 
dos COMISEs e 

convidados

Virtualmente 2º semestre 
de 2021

Prioridade e Projetos 21



Projeto Quais ações? Como? Quais 
meios? Para quem? Quem? Onde? Quando?

2.
 Id

en
ti

da
de

 d
ig

it
al

Desenvolvimento 
de uma identidade 
digital do COMISE

•  Através das 
plataformas 
digitais

• Trabalho em rede

COMISEs de 
todos os níveis

Todas as mídias 
digitais dos 

COMISEs

Assessores de 
comunicação 

dos COMISEs de 
todos os níveis

Virtualmente

2º semestre 
de 2021 

Realização do 1º 
FORMISE Digital 

dos COMISEs

• Através das 
plataformas 
digitais

• Defi nição 
do objetivo, 
metodologia, 
assessores, 
programação, etc.

Todos os 
seminaristas 
(diocesanos 
e religiosos), 

reitores e 
formadores

Comissão 
nacional dos 

COMISEs, 
imprensa POM 

e pessoas 
convidadas

Outubro de 
2022

4ª PRIORIDADE: Ambiente digital22



Projeto Quais ações? Como? Quais 
meios? Para quem? Quem? Onde? Quando?

3.
 C

on
te

úd
o 

pa
ra

 a
s 

m
íd

ia
s 

so
ci

ai
s

Transmissão de 
LIVEs, encontros, 

partilhas, 
FORMISEs, 

celebrações 
e atividades 
missionárias

•  Através das 
plataformas 
digitais

• Trabalho em rede

Para todos 
os COMISEs, 

sobretudo aos 
assessores 

regionais de 
comunicação

e os 
interessados

em geral

Assessores de 
comunicação dos 

COMISEs

Virtualmente Permanente

Produção e 
socialização 

de conteúdos 
informativos e 
formativos em 
formato digital

• Estabelecimento 
de prioridades

• Planejamento a 
curto e médio 
prazo

• Busca de parcerias 
para a produção

• Criação e 
divulgação de 
arquivos digitais

Os COMISEs 
do Brasil e os 

interessados em 
geral

Assessores de 
comunicação dos 

COMISEs

4ª PRIORIDADE: Ambiente digital 23



Projeto Quais ações? Como? Quais 
meios? Para quem? Quem? Onde? Quando?

3.
 C

on
te

úd
o 

pa
ra

 a
s 

m
íd

ia
s 

so
ci

ai
s

Implantação da 
revista digital

• Elaboração do 
projeto 

• Busca de parcerias 
(CNBB, POM, CRB, 
OSIB, RECOMIS, 
Rede Signis, etc.)

Os seminários 
e casas de 

formação no 
Brasil e os 

interessados em 
geral

Assessoria 
Nacional de 

Comunicação e 
convidados

Virtualmente 2º semestre 
de 2022

4ª PRIORIDADE: Ambiente digital24





Objetivo Geral
Despertar, nos futuros presbíteros, o ardor missionário por meio da consciência 

de que a missão é um transbordar da experiência pessoal com Jesus.

Iluminação Bíblica
“Não podemos deixar de falar
sobre o que vimos e ouvimos”

(At 4,20)

@comisenacionalofi cial  pom.org.br/comise


