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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. Eles existem 
para fomentar, naqueles que estão em processo de formação inicial, a consci-
ência da missão como identidade do cristão e favorecer-lhes uma sólida es-
piritualidade 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).

O presente Regimento Interno surgiu como resposta diante do crescente 
número desses Conselhos e, consequentemente, da necessidade de uma melhor 
organização e articulação deles.

Ele foi aprovado, por unanimidade, pelos participantes da 2ª Assembleia 
Nacional dos coordenadores regionais dos COMISEs, realizada nos dias 16-
18 de abril 2021. 

O documento ajuda a entender a natureza, objetivos, atividades, organiza-
ção e funcionamento do COMISE. 

Constitui, também, um auxílio para os envolvidos no processo de formação 
de candidatos ao presbiterado, isto é, bispos, reitores, formadores e os próprios 
seminaristas.

O processo de construção do Regimento foi longo e envolveu seminaristas 
de todos os Regionais da CNBB. Foi elaborado a partir das experiências exitosas 
de diversos seminários e casas de formação e contou com a colaboração de for-
madores, reitores, juristas e membros das Pontifícias Obras Missionárias (POM).

A aprovação desse Regimento marcou a conclusão de uma etapa da ca-
minhada dos COMISEs do Brasil, iniciada em 1985, no Seminário Maior 
Sagrado Coração de Jesus, no Piauí, por iniciativa do então formador, Pe. 
Fábio Bertagnolli. Foi ele que deu início, de forma sistemática e organizada, 
ao processo de articulação da formação missionária dos seminaristas. Ao lon-
go dos anos, essa formação e articulação missionária foi fomentada e apoia-
da, nos seminários e casas de formação, contando com empenho de pessoas 
imbuídas de espírito missionário (formadores, reitores, secretários nacionais 
da Pontifícia União Missionária), através de diversas iniciativas que iam sur-
gindo pelo Brasil afora. 
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Hoje, a presença e atuação dos COMISEs, na Igreja no Brasil, é uma re-
alidade, a tal ponto que, no número 34 dos Estudos da CNBB 108, Missão e 
cooperação missionária, se afirma: “Assinalamos com alegria o surgimento dos 
Conselhos Missionários de Seminaristas (COMISE) em muitas casas de forma-
ção presbiteral pelo Brasil afora; o objetivo desta articulação é garantir uma for-
mação missionária aos candidatos ao ministério ordenado, através de iniciativas 
específicas de animação e engajamento, de modo que «não exista um só clérigo 
em que não arda este sagrado fogo de caridade pelo apostolado missionário»”.

Que o presente Regimento Interno, ao abrir uma nova etapa para os 
COMISEs e para todos os seminaristas no Brasil, possa ajudar no crescimento 
da consciência missionária dos candidatos ao presbiterado, numa melhor ar-
ticulação, fortalecimento e expansão desses Conselhos e possa contar com os 
necessários apoios institucionais.

Pe. Antônio Niemiec CSsR
Secretário nacional da Pontifícia União Missionária
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Regimento interno do
Conselho Missionário de Seminaristas 

(COMISE)

CAPÍTULO I 
Da natureza e sua identidade

Artigo 1º - “A Igreja peregrina é, por sua natureza, missionária” (Ad Gentes, 
2). Essa é sua vocação própria, sua identidade mais profunda, sua razão de ser, 
sua essência estruturante e seu serviço à humanidade (cf. Estudos da CNBB 
108, Missão e cooperação missionária, 3). Para manter viva a consciência en-
tre os fiéis e fomentá-la sempre mais, a Igreja serve-se das Pontifícias Obras 
Missionárias (POM). Elas são “um instrumento de serviço à missão nas Igrejas 
particulares, tendo por horizonte a missão da Igreja que sempre abraça o mun-
do inteiro” (Papa Francisco, Mensagem às POM, 21 de maio 2020). 

Artigo 2º - A Pontifícia União Missionária, uma das quatro Pontifícias Obras 
Missionárias, da Igreja Católica, foi instituída para “educar a sensibilização 
missionária dos sacerdotes, dos seminaristas, dos membros dos Institutos (mas-
culinos e femininos) de Vida Consagrada e das Sociedades de Vida Apostólica, 
e dos seus candidatos, bem como dos missionários leigos comprometidos dire-
tamente na missão universal” (Cooperatio Missionalis, 4).

Artigo 3º - Para realizar essa tarefa, nos seminários e casas de formação pres-
biteral, a Pontifícia União Missionária serve-se do Conselho Missionário de 
Seminaristas, também designado pela sigla COMISE.

Artigo 4º - O COMISE é o organismo encarregado da animação, formação, 
articulação e cooperação missionária de seminaristas diocesanos e alunos das 
casas de formação religiosa. 

Artigo 5º - Por ser um Conselho Missionário que, conforme sua natureza, exis-
te para favorecer “uma maior unidade e eficácia operativa na animação e coo-
peração, e para evitar concorrências e paralelismos” (Cooperatio Missionalis, 
12), o COMISE não é um movimento ou um grupo missionário restrito a al-
guns seminaristas. Sua atuação visa promover e fortalecer a comunhão e sino-
dalidade, está aberto a todos e pretende beneficiar a todos.
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CAPÍTULO II
Justificativa

Artigo 6º - A existência, articulação e atuação do COMISE se fundamentam 
nas orientações e recomendações presentes em diversos documentos da Igreja 
Universal e nos da CNBB.

a) “A conversão pastoral [...] deve estimular e inspirar atitudes e iniciativas 
de auto avaliação das estruturas eclesiais, dentre as quais, as formativas, 
pois «falta espírito missionário em membros do clero, inclusive em sua 
formação»” (Documento de Aparecida, 100e).

b) “Com o maior cuidado deve se formar os alunos na virtude própria do 
estado clerical e no espírito de apostolado e zelo pelas almas, de modo 
que estejam prontos a dar a vida” (Pio XI, Rerum Ecclesiae, 89). 

c) “Sejam imbuídos (os alunos) daquele espírito verdadeiramente católico 
com o qual se habituem a transcender os limites de sua própria diocese, 
nação ou rito e a ajudar as necessidades de toda a Igreja, com o espírito 
preparado a pregar o Evangelho por toda a parte” (Concílio Vaticano II, 
Optatam Totius, 20). 

d) “O dom espiritual, recebido pelos presbíteros na ordenação, não os pre-
para para uma missão limitada e determinada, mas sim para a missão 
imensa e universal da salvação, «até aos confins da terra» (At 1,8); de 
fato, todo o ministério sacerdotal participa da amplitude universal da 
missão confiada por Cristo aos Apóstolos” (Paulo VI, Presbyterorum 
Ordinis, 10).

e) “Todos os sacerdotes devem ter um coração e uma mentalidade missio-
nária, estar abertos às necessidades da Igreja e do mundo, atentos aos 
mais distantes e, sobretudo, aos grupos não-cristãos do próprio meio” 
(João Paulo II, Redemptoris Missio, 67).

f) “A educação dos futuros sacerdotes no espírito missionário deve ser tal, 
que o sacerdote se sinta e atue, lá onde se encontre, como um páro-
co do mundo, a serviço de toda a Igreja missionária. Ele é o animador 
nato e o primeiro responsável do despertar da consciência missionária 
dos fiéis [...]. Para ter um coração e levar a termo tão ampla atividade 
pastoral, é necessária uma sólida formação missionária, que deverá ser 
dada, em primeiro lugar, nos seminários, durante os anos de preparação 
dos futuros sacerdotes. É importante que a Missiologia ocupe um espa-
ço destacado no programa de estudos da Teologia. Os sacerdotes assim 



9

preparados poderão formar por sua vez as comunidades cristãs para seu 
autêntico empenho missionário” (João Paulo II, Mensagem para o Dia 
Mundial das Missões de 1990).

g) “A formação se caracteriza naturalmente como missionária, uma vez que 
tem como meta a participação na única missão confiada por Cristo à Sua 
Igreja, isto é, a evangelização, em todas as suas formas. A ideia de fundo 
é que os Seminários possam formar discípulos missionários «enamo-
rados» do Mestre, pastores «com o cheiro das ovelhas» que vivam no 
meio delas para servi-las e conduzi-las à misericórdia de Deus” (Ratio 
Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, 3). 

h) “A missão faz parte da identidade da Igreja e, por isso, é o eixo inte-
grador da vida do presbítero, levando-o à consciência de ser presbítero 
em uma Igreja em estado permanente de missão”; “Para a formação de 
presbíteros que sejam discípulos e missionários de Jesus Cristo, tem-se 
revelado muito rica e fecunda a experiência de estágios pastorais em 
regiões missionárias. A missionariedade revela-se como fio condutor de 
todo o processo formativo” (Documento 110 da CNBB, Diretrizes para 
a formação dos Presbíteros da Igreja no Brasil, 381; 316).

i) “Assinalamos com alegria o surgimento dos Conselhos Missionários de 
Seminaristas (COMISE) em muitas casas de formação presbiteral pelo 
Brasil afora; o objetivo desta articulação é garantir uma formação mis-
sionária aos candidatos ao ministério ordenado, através de iniciativas 
específicas de animação e engajamento, de modo que «não exista um 
só clérigo em que não arda este sagrado fogo de caridade pelo apos-
tolado missionário»” (Estudos da CNBB 108, Missão e cooperação 
missionária, 34).

CAPÍTULO III
Objetivo geral

Artigo 7º - O COMISE existe para fomentar, naqueles que estão em processo 
de formação inicial, a consciência da missão como identidade do cristão e fa-
vorecer-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).
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CAPÍTULO IV
Objetivos específicos

Artigo 8º - Para efetivar o objetivo geral, o COMISE assume responsabilidade 
pela animação, formação, articulação, ação e cooperação missionária nos se-
minários e casas de formação presbiteral. Por isso, pretende:

a) Colaborar para que a intencionalidade pastoral missionária configure 
todo o processo formativo (cf. Diretrizes para a formação dos Presbíteros 
da Igreja no Brasil, 28);

b) Motivar e animar os futuros presbíteros e candidatos à Vida Religiosa 
Consagrada para assumirem a responsabilidade de serem agentes ativos 
no processo de conversão pastoral que deve levar a Igreja a ultrapassar 
uma pastoral de mera conservação para assumir uma pastoral decidida-
mente missionária (cf. Documento de Aparecida, 370);

c) Fomentar a formação missionária dos seminaristas, proporcionando-lhes 
espaços para reflexão, vivências, troca de experiências para que a missão 
seja realmente eixo central da formação e os ajude a adquirir um autên-
tico espírito missionário (cf. Redemptoris Missio, 67);

d) Fazer com que os seminaristas percebam que a formação missionária 
prepara o futuro presbítero a servir à Igreja, em sua realidade local e em 
seu horizonte sem fronteiras, à Igreja em estado permanente de missão 
e em saída (cf. Diretrizes para a formação dos Presbíteros da Igreja no 
Brasil, 221; 381); 

e) Despertar, nos seminaristas, o espírito de generosidade e disponibilidade 
para as necessidades mais urgentes, para alcançar todas as periferias ge-
ográficas e existenciais que precisam da luz do Evangelho e para servir 
onde for necessário, também na missão ad gentes;

f) Sensibilizar a comunidade formativa, com todos os seus agentes (semina-
ristas, formadores, reitores, colaboradores, bispos), sobre a necessidade da 
caminhada sinodal e de comunhão, visto que a missão é tarefa eclesial;

g) Orientar os seminaristas sobre a importância de organismos de anima-
ção e cooperação missionária, existentes na Igreja, sua articulação e atu-
ação, especialmente das Pontifícias Obras Missionárias e de diversos 
Conselhos Missionários, particularmente do COMISE;
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h) Propor e promover formas, atividades e gestos de cooperação missionária, 
sinal da maturidade da fé de uma vida cristã (cf. Redemptoris missio, 77);

i) Ajudar na articulação e realização de experiências missionárias, que devem 
acompanhar todos os passos, momentos e etapas do processo formativo (cf. 
Diretrizes para a formação dos Presbíteros da Igreja no Brasil, 236).

CAPÍTULO V
Atividades

Artigo 9º - Para alcançar seus objetivos, o COMISE poderá desenvolver as 
seguintes atividades:

a) Organizar encontros periódicos, para seus membros, para refletir e estu-
dar temas de espiritualidade e formação missionária;

b) Promover aos seminaristas, ao longo do ano, de acordo com a direção do 
seminário, encontro de formação missionária (FORMISE), simpósios, 
congressos, retiros e jornadas sobre a temática missionária; 

c) Participar de cursos, formações (FORMISE), eventos e congressos missio-
nários diocesanos, regionais e nacionais, bem como continentais (CAM);

d) Cultivar o gosto pela oração - a alma da missão - pessoal e comunitária, 
bem como também propor e promover momentos orantes para todos os 
seminaristas, nas intenções missionárias e dos missionários; 

e) Divulgar, junto aos seminaristas, publicações sobre a missão, tais como 
documentos, livros, informativos, revistas, portais, redes sociais, notícias;

f) Incentivar e organizar experiências missionárias para seminaristas dentro 
e fora da diocese;

g) Motivar os seminaristas a participar de experiências missionárias inter-
-regionais e nacionais, de experiências da missão ad gentes além-fron-
teiras, do projeto Igrejas-irmãs; 

h) Insistir junto à direção do seminário ou da faculdade para que a missio-
logia tenha um lugar de destaque nos programas de estudos (cf. Ratio 
Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, 171);

i) Manter contato com os missionários ad gentes além-fronteiras, especial-
mente com os da diocese, fortalecer a comunhão com eles (correspondên-
cia, oração, ajuda financeira) e convidá-los a partilhar suas experiências;
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j) Realizar, no seminário e nas casas de formação, a Campanha Missionária 
do mês de outubro, com a novena e a coleta do Dia Mundial das Missões;

k) Incentivar e organizar a “Caixa Missionária” para a oferta pessoal e 
comunitária;

l) Cooperar com os organismos e instâncias missionárias na Diocese e no 
Regional (COMIRE, COMIDI, COMIPA, Grupos de Animação, CIMI e 
centros de formação);

m) Favorecer a criação e/ou a animação dos COMIPAS nas paróquias 
onde os seminaristas fazem pastoral;

n) Incentivar a implantação e/ou apoiar, onde já existem, os grupos de 
Infância e Adolescência Missionária (IAM), Juventude Missionária 
(JM), Famílias Missionárias (FM), Idosos e Enfermos Missionários 
(IEM) que são atividades da Pontifícia Obra da Propagação da Fé para 
animação e cooperação missionária.

CAPÍTULO VI
Constituição e funcionamento

Artigo 10º - A criação do COMISE é fruto do um consenso entre os seminaris-
tas que desejarem fazer parte desse Conselho e a equipe de formadores.

Artigo 11º - São membros do COMISE os seminaristas que desejarem coor-
denar e articular a animação e cooperação missionária no seminário e/ou casas 
de formação presbiteral 

§ Único - O COMISE contará também com a presença de assessor eclesi-
ástico, de preferência alguém da equipe de formação. 

Artigo 12º - O COMISE pode ser organizado no âmbito do Seminário, da 
(arqui) Diocese, da Província Eclesiástica, do Regional e em nível nacional.

Artigo 13º - O COMISE terá sua equipe de coordenação.

Artigo 14º - O COMISE se reúne, para suas atividades ordinárias, ao menos 
uma vez por mês ou, em caso extraordinário, de acordo com as necessidades.

Artigo 15º - O COMISE reunir-se-á uma vez por ano, num encontro geral, do 
qual participarão todos os seus membros.
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CAPÍTULO VII
Equipe de coordenação 

Artigo 16º - O COMISE tem por Coordenação: Coordenador, Vice-Coordenador, 
Secretário, Tesoureiro, Assessor de Comunicação e Assessor Eclesiástico.

§ Único - No caso de seminários interdiocesanos, interprovinciais e regio-
nais recomenda-se que os membros da coordenação sejam de Igrejas particulares 
diferentes.

Artigo 17º - Os membros da equipe de coordenação assumem a responsabili-
dade pelo período de dois ou três anos, a depender da realidade, sem direito à 
reeleição para a mesma função. 

§ Único - Em caso de não comparecimento nas reuniões da equipe, de 
um dos membros da equipe de coordenação por duas vezes consecutivas, sem 
justificativa plausível, caberá aos demais membros nomear um substituto, após 
consultar seu respectivo reitor ou equipe de formadores.

Artigo 18º - Para garantir a continuidade da caminhada, recomenda-se que 
façam parte da equipe de coordenação seminaristas de várias etapas formativas 
(discipulado e configuração). 

Artigo 19º - Ordinariamente a equipe de coordenação reunir-se-á uma vez por 
mês, ou, mais vezes em caso de necessidade.  

§ Único - A equipe de coordenação pode convocar outras pessoas para par-
ticiparem de suas reuniões, caso julgue necessário. 

Artigo 20º - Todas as decisões são tomadas por maioria absoluta dos membros 
da coordenação presentes na reunião.

Artigo 21º - São tarefas da coordenação: 

a) animar a caminhada do COMISE, zelando para que se mantenha fiel à 
sua identidade e aos seus objetivos;

b) articular e gerir a realização de atividades programadas, tais como en-
contros, retiros, congressos, experiências missionárias, etc.

c) encaminhar e executar as deliberações da Assembleia; 

d) preparar as reuniões ordinárias, Assembleias e outros eventos; 
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e) representar o COMISE nas reuniões e/ou assembleias de organismos 
e instâncias missionárias dos quais faz parte, por direito (COMINA, 
COMIRE, COMIDI, OSIB), colaborando com eles e fortalecendo a ca-
minhada sinodal; 

f) sensibilizar os membros do COMISE e os demais seminaristas sobre a 
importância das Pontifícias Obras Missionárias (POM) e sua implanta-
ção em diversos níveis; 

g) apresentar os resultados da responsabilidade assumida e das atividades 
realizadas, nas Assembleias (do COMISE, dos Conselhos Missionários) 
e às pessoas de direito (bispo, reitor do seminário, diretor das POM);

h) promover e fortalecer a comunhão com as instâncias superiores: o 
COMISE (inter)diocesano ou provincial com a coordenação do COMISE 
regional, o regional com a comissão nacional dos COMISEs e com o se-
cretário nacional da Pontifícia União Missionária.

CAPÍTULO VIII
Atribuições dos membros da Equipe de Coordenação 

Artigo 22º - São atribuições do Coordenador do COMISE: 
a) convocar e presidir a Assembleia do COMISE;

b) preparar a pauta das reuniões da equipe de coordenação e presidi-las; 

c) zelar pela realização das atividades programadas pela equipe; 

d) elaborar, juntamente com o secretário, os relatórios das atividades reali-
zadas pelo COMISE e apresentá-los a quem de direito; 

e) cuidar da correspondência oficial; 

f) fazer parte da equipe executiva do COMIDI (na diocese) ou COMIRE 
(no Regional);

g) representar ou delegar representante do COMISE nas reuniões e/ou as-
sembleias de organismos e instâncias missionárias dos quais o COMISE 
faz parte, por direito (COMINA, COMIRE, COMIDI, OSIB); 

h) representar ou delegar representante do COMISE em outros eventos, 
conforme solicitação ou conveniência.
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Artigo 23º - São atribuições do Vice-Coordenador do COMISE: acompanhar 
o Coordenador e substituí-lo, em caso de sua ausência, assumindo suas respon-
sabilidades ordinárias. 
Artigo 24º - São atribuições do Secretário do COMISE: 

a) elaborar as atas das reuniões da equipe e, no início de cada reunião, ler 
a da reunião anterior;

b) elaborar, juntamente com o coordenador, relatórios das atividades reali-
zadas pelo COMISE;

c) cuidar do arquivo do COMISE, recolhendo todo o material referente à 
sua caminhada e suas atividades;

d) ocupar-se da correspondência, em comunhão com o coordenador; 

Artigo 25º - São atribuições do Tesoureiro do COMISE: 
a) gerir recursos do COMISE;

b) elaborar projetos financeiros para eventos a serem promovidos pelo 
COMISE;

c) elaborar, juntamente com o coordenador, a proposta do orçamento anual 
do COMISE;

d) fazer a prestação de contas dos recursos financeiros empregados na rea-
lização das atividades do COMISE;

e) contabilizar o valor recolhido da Caixa Missionária, apresentar a res-
pectiva prestação de contas e fazer chegar o que foi recolhido aos 
destinatários;

f) ajudar na busca de recursos para as atividades do COMISE;

Artigo 26º - São atribuições do Assessor de Comunicação do COMISE: 

a) elaborar planejamento estratégico de trabalho da assessoria;

b) cuidar e manter atualizados os meios eletrônicos de comunicação do 
COMISE (site, facebook, instagram, twitter, jornal, etc.);

c) divulgar as notícias do COMISE, através dos diferentes meios de 
comunicação;

d) fazer cobertura dos eventos e atividades ordinárias do COMISE;
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e) coordenar a produção de conteúdos para a divulgação do COMISE e de 
suas atividades (vídeos, áudios, textos, imagens);

f) supervisionar atualização das assinaturas de revistas e informativos 
missionários;

g) manter diálogo e comunhão com diversas instâncias e organismos mis-
sionários (COMISEs, COMIDI, COMIRE, COMINA, OSIB, POM, 
RECOMIs, PASCOM);

h) trabalhar em sintonia e colaborar efetivamente com o setor de comunica-
ção das Pontifícias Obras Missionárias (POM). 

Artigo 27º - São atribuições do Assessor Eclesiástico do COMISE: 

a) ser elo de comunhão entre o COMISE e a equipe de formação, como 
também entre o COMISE e outras instâncias e organismos, principal-
mente a OSIB;

b) acompanhar o COMISE nas atividades internas e externas;

c) orientar a equipe de coordenação no planejamento, nas decisões a serem 
tomadas e na realização de atividades.

CAPÍTULO IX
Assembleia do COMISE 

Artigo 28º - O COMISE reunir-se-á, em Assembleia ordinária uma vez a cada 
dois ou três anos, a depender da realidade ou, extraordinariamente, quando ne-
cessário, por decisão da equipe de coordenação do COMISE. Cabe ao coorde-
nador do COMISE convocá-la, contanto que seja com razoável antecedência. 

§ 1º - A Assembleia acontecerá para os COMISEs de todos os níveis: nacio-
nal, regional, provincial, (arqui)diocesano, de seminário.  

§ 2º - A Assembleia ordinária do COMISE Nacional acontecerá a cada três anos.

§ 3º - A Assembleia ordinária do COMISE Regional, Provincial, Diocesano 
ou do Seminário acontecerá a cada dois ou três anos, conforme a realidade, le-
vando em consideração a prática existente.

Artigo 29º - Da Assembleia participam, de direito, todos os membros do 
COMISE.



17

§ Único - Caso julgue necessário, a equipe de coordenação pode convidar 
outras pessoas para participarem da Assembleia.

Artigo 30º - Da Assembleia Nacional dos COMISEs participam, de direi-
to, os coordenadores regionais, o diretor das Pontifícias Obras Missionárias 
(POM), o secretário nacional da Pontifícia União Missionária, o presidente 
da Organização dos Seminários e Institutos do Brasil (OSIB) ou seu represen-
tante, o assessor da Comissão Episcopal Pastoral para a Ação Missionária e 
Cooperação Intereclesial da CNBB.

§ 1º - O coordenador regional, impossibilitado de participar da Assembleia, 
por motivos sérios, será substituído por seu representante - de preferência, o 
vice-coordenador - que terá direito a voto.

§ 2º - Caso julgue necessário, a equipe de coordenação pode convidar ou-
tras pessoas para participarem da Assembleia.

Artigo 31º - A Assembleia Geral do COMISE tem por finalidade eleger as 
prioridades do COMISE; debater assuntos importantes de interesse comum; 
eleger os membros da equipe de coordenação; deliberar e aprovar a proposta 
de programa de trabalho preparado pela coordenação; fazer planejamento e 
avaliação das atividades.

Artigo 32º - As decisões da Assembleia serão tomadas com a presença de no 
mínimo 75% de seus membros, cabendo a cada membro um voto.

CAPÍTULO X
Eleições

Artigo 33º - O coordenador, vice-coordenador, secretário, tesoureiro e o as-
sessor de comunicação são eleitos, pelo período de dois ou três anos, a depen-
der da realidade, por todos os membros do COMISE presentes na Assembleia 
ordinária.

§ Único - Os membros da coordenação do COMISE Nacional são eleitos 
pelo período de três anos. 

Artigo 34º - A eleição dos membros da equipe de coordenação deverá aconte-
cer em Assembleia com a presença do assessor eclesiástico, no final do manda-
to bienal ou trienal, sem direito a reeleição para a mesma função, tendo direito 
a voto e a serem votados, todos os membros do COMISE.
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Artigo 35º - Os membros do COMISE que estão no quarto ano da etapa de 
configuração não poderão estar entre os candidatos para as funções na equipe 
de coordenação. 

Artigo 36º - A eleição se processará mediante votação individual e escrita, 
sendo eleito quem obtiver a maioria absoluta dos votos.

§ Único - Em caso de necessidade ou conveniência permite-se a votação on-line.

Artigo 37º - Caso o eleito não queira assumir a função que lhe foi confiada, ele 
deve apresentar a renúncia. Diante disso, se seguirá outra votação, na qual será 
eleito um outro membro.

Artigo 38º - Caso haja empate entre os candidatos, proceda-se uma nova vota-
ção entre os dois mais votados, conforme as determinações do artigo 34.

Artigo 39º - Para assumir o serviço de coordenador do COMISE recomenda-
se que o seminarista esteja cursando entre o 3º ano da etapa de discipulado e 
o 2º ano da configuração e que tenha, no mínimo, dois anos de caminhada no 
COMISE. 

§ Único - O coordenador do COMISE, terminado o prazo de seu mandato, 
não deve ser eleito para outra função na equipe de coordenação. 

Artigo 40º - Para assumir outros serviços na equipe de coordenação recomen-
da-se que o seminarista esteja cursando entre o 2º ano da etapa de discipulado 
e o 2º ano da configuração e que tenha, no mínimo, um ano de caminhada no 
COMISE.  

Artigo 41º - Os membros da equipe de coordenação do COMISE (arqui)dio-
cesano sejam escolhidos entre os seminaristas que fazem parte do COMISE, 
que desejam assumir a coordenação da animação e cooperação missionária no 
seminário e que cumprem as condições dos artigos 37 e 38. Feita e aceita a 
eleição do coordenador do COMISE, imediatamente se fará consulta ao reitor 
para obter a confirmação do eleito. 

§ 1º - O coordenador do COMISE (arqui)diocesano deve manter sintonia 
com o coordenador do COMISE provincial e regional.

§ 2º - O coordenador do COMISE da (arqui)diocese faz parte da equipe do 
COMIDI; por isso, deve estar em comunhão com esse Conselho e participar 
de suas atividades.   

Artigo 42º - O coordenador do COMISE provincial seja escolhido entre os co-
ordenadores dos COMISEs diocesanos, caso esses existam. Sua eleição pode 
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ser realizada numa Assembleia ou pelos próprios coordenadores diocesanos 
entre si, respeitando a determinação do artigo 37. Feita e aceita a eleição do 
coordenador do COMISE, imediatamente se fará consulta ao reitor para obter 
a confirmação do eleito.

§ Único - O coordenador do COMISE provincial deve manter sintonia com 
o coordenador do COMISE regional e com os coordenadores dos COMISEs 
(arqui)diocesanos.

Artigo 43º - Os demais membros da equipe de coordenação do COMISE pro-
vincial sejam escolhidos entre os seminaristas que fazem parte do COMISEs, 
que desejam assumir a coordenação da animação e cooperação missionária no 
seminário e que cumprem as condições do artigo 38. 

Artigo 44º - Onde o COMISE se organiza no âmbito do Seminário (com a 
presença de seminaristas de diversos Regionais), o coordenador do COMISE 
seja escolhido entre os seminaristas que fazem parte do COMISE, que desejam 
assumir a coordenação da animação e cooperação missionária no seminário e 
que cumprem as condições dos artigos 37. Feita e aceita a eleição do coorde-
nador do COMISE, imediatamente se fará consulta ao seu reitor para obter a 
confirmação do eleito. 

Artigo 45º - Os demais membros da equipe de coordenação do COMISE do 
Seminário sejam escolhidos entre os seminaristas que fazem parte do COMISE, 
que desejam assumir a coordenação da animação e cooperação missionária no 
seminário e que cumprem as condições do artigo 38.

Artigo 46º - O coordenador do COMISE regional seja escolhido entre os coor-
denadores dos COMISEs provinciais (onde existem) ou diocesanos. Sua elei-
ção pode ser realizada numa Assembleia ou pelos próprios coordenadores pro-
vinciais ou diocesanos entre si, respeitando a determinação do artigo 37. Feita 
e aceita a eleição do coordenador do COMISE, imediatamente se fará consulta 
ao seu reitor para obter a confirmação do eleito.

§ 1º - O seminarista que for eleito para ser o coordenador do Regional deve 
renunciar à coordenação provincial.

§ 2º - O coordenador do Regional que está no último ano de seu mandato 
não deve assumir a coordenação da macrorregião nem entrar na comissão na-
cional dos COMISEs.

§ 3º - O coordenador regional deve ser apresentado, o mais breve possível, 
ao bispo referencial da missão no Regional e ao coordenador do COMIRE.
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§ 4º - A eleição do coordenador regional do COMISE deve ser comunicada, 
o mais breve possível, ao secretário da Pontifícia União Missionária e à coor-
denação nacional dos COMISEs.

§ 5º - O coordenador regional do COMISE deve estar em comunhão e 
colaborar com o coordenador da macroregião e com a comissão nacional dos 
COMISEs.

§ 6º - O coordenador regional do COMISE faz parte da equipe do COMIRE; 
por isso, deve estar em comunhão com esse Conselho e participar de suas 
atividades.

Artigo 47º - Os demais membros da equipe de coordenação do COMISE re-
gional sejam escolhidos entre os seminaristas que fazem parte dos COMISEs, 
que desejam assumir a coordenação da animação e cooperação missionária no 
seminário e que cumprem as condições do artigo 38.

Artigo 48º - A escolha ou indicação do assessor eclesiástico do COMISE fica 
a cargo do(s) bispo(s) ou da própria equipe de formação, em diálogo com a 
coordenação do COMISE.

§ 1º - Para realizar exitosamente essa responsabilidade é recomendável que 
seja alguém que reconhece a importância dessa articulação e se identifica com 
a caminhada do COMISE.

§ 2º - É importante que o assessor eclesiástico possa permanecer por um 
tempo mais prolongado nessa função para garantir a continuidade dos processos.

CAPÍTULO XI
Comissão Nacional dos COMISEs

Artigo 49º - A Comissão Nacional de COMISEs, denominada também 
COMISE Nacional, é um organismo de união dos COMISEs e coordenação de 
atividades em âmbito nacional.

Artigo 50º - O COMISE Nacional tem como objetivo geral animar, articular, 
apoiar e expandir o trabalho dos COMISEs no Brasil, em sintonia com os orga-
nismos que atuam na formação e com a Pontifícia União Missionária. 

Artigo 51º - O COMISE Nacional tem como objetivos específicos: 

a) motivar a criação de COMISEs nas Igrejas particulares, Províncias 
Eclesiásticas, Regionais e comunidades religiosas;
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b) criar comunhão entre os COMISEs espalhados pelo Brasil e com os or-
ganismos de formação;

c) auxiliar as iniciativas de formação missionária que envolvem seminaris-
tas, em diversos níveis;

d) incentivar experiências missionárias dentro e fora das Dioceses e 
Regionais, como também ad gentes além-fronteiras;

e) organizar e coordenar Assembleias e FORMISEs Nacionais, bem como 
Congressos Missionários Nacionais de Seminaristas;

f) divulgar informações sobre as atividades dos COMISEs junto aos meios 
de comunicação.

Artigo 52º A Comissão Nacional dos COMISEs é constituída pelo coorde-
nador, vice-coordenador, dois secretários, três assessores de comunicação e o 
secretário nacional da Pontifícia União Missionária.

Artigo 53º - O mandato dos membros da Comissão é de três anos, sem direito 
à reeleição para a mesma função.

Artigo 54º - As funções dos membros da Comissão Nacional serão distribuí-
das, mediante a votação dos de direito, numa Assembleia Nacional dos coorde-
nadores regionais dos COMISEs, que acontece a cada três anos.

§ 1º - Cada uma das cinco macrorregiões do país (Norte, Nordeste, Centro-
Oeste, Leste, Sul) deve ter seu representante entre os membros da Comissão.

§ 2º - A macrorregião Sul, por ter o maior número de dioceses e dos 
COMISEs no Brasil, terá dois representantes na Comissão, sendo que um deles 
deve ser do Regional Sul 1 (São Paulo). 

§ 3º - A macrorregião Nordeste, por ser a segunda em número de dioceses 
e dos COMISEs no Brasil, terá dois representantes na Comissão. 

§ 4º - A eleição se processará mediante votação individual e escrita, sendo 
eleito quem obtiver a maioria absoluta dos votos.

§ 5º - Caso o eleito não queira assumir a função, deve apresentar renúncia. 
Diante disso, se seguirá outra votação, na qual será eleito um outro membro. 
Caso haja empate entre os candidatos, proceda-se uma nova votação, conforme 
as determinações do artigo 33. Se mesmo assim não se consegue a definição, 
na votação seguinte se processe a eleição entre os dois mais votados.
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§ 6º - Feita e aceita a eleição do coordenador do COMISE Nacional, imediata-
mente se fará consulta ao seu reitor e seu bispo para obter a confi rmação do eleito. 

Artigo 55º - O coordenador do COMISE Nacional tem o dever de parti-
cipar da Assembleia do Conselho Missionário Nacional (COMINA) que 
acontece anualmente.

Artigo 56º - O secretário nacional da Pontifícia União Missionária oferece asses-
soria; acompanha e ajuda na organização e a articulação dos COMISEs e inicia-
tivas de formação missionária nos seminários e casas de formação; assessora o 
COMISE Nacional; ajuda a criar comunhão e colaboração com diversos organis-
mos eclesiais. 

Artigo 57º - A Comissão Nacional dos COMISEs se empenhará para que 
sua atuação aconteça num espírito de comunhão e sinodalidade com diver-
sos organismos eclesiais (CNBB, POM, OSIB, CRB, COMINA, Comissão 
Missionária, bispos referenciais da missão nos Regionais).

Artigo 58º - Cabe à Assembleia Nacional dos coordenadores regionais dos 
COMISEs, em comunhão com a direção nacional das POM, aprovar, alterar ou 
adaptar o conteúdo deste Regimento. 

Artigo 59º - Uma cópia deste Regimento deve ser enviada à presidência da 
CNBB, à direção nacional das POM, à coordenação nacional e regional da 
OSIB, à presidência nacional da CRB, à equipe executiva do COMINA, aos 
coordenadores dos COMIREs, aos coordenadores regionais, provinciais e (ar-
qui)diocesanos dos COMISEs.

Brasília, 17 de abril de 2021

Pe. Antônio Niemiec CSsR
Secretário da Pontifícia União Missionária

Ítalo Dalton Alves de Lima
Coordenador Nacional dos COMISEs

Leonildo Fiumari Neto
Vice Coordenador Nacional dos 

COMISEs 
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