O CONGRESSO MISSIONÁRIO É MISSÃO DE TODOS NÓS.
“É missão de todos nós, Deus nos chama quer ouvir a sua voz.. Eu sou, sou profeta
da verdade. Canto a justiça e a liberdade. Eu vivo para amar e pra servir.
(Zé Vicente)

Ao olharmos as urgências definidas como prioridades na Região Pastoral 6 do Regional Nordeste 3
(Dioceses: Itabuna, Ilhéus, Eunápolis e Teixeira de Freitas) a partir dos anuários de cada uma dela,
percebemos que cresce a consciência da missão que brota do seguimento de Jesus Cristo, suscitada
já na graça do batismo. Ela se realiza em meio aos desafios de nosso tempo. Trata-se de uma
vocação! O chamado que nos é feito aponta-nos para o momento de uma real fecundidade e uma
profunda alegria na realização da missão. O eixo central desta missão reside na evangelização. Assim,
este momento que nos é dado viver constitui-se numa oportunidade ímpar para reassumir com vigor
o seguimento de Jesus Cristo e a urgência da evangelização. Ressoam fortes as palavras do apóstolo
Paulo: “Anunciar o Evangelho não é título de glória para mim. É, antes, uma necessidade que se me
impõe. Ai de mim se não evangelizar!” 2 Evangelizar não é senão a tomada de consciência da missão
que Cristo confiou à Igreja.
É neste sentido que viemos convocar a todos (as) Padres, Irmãs e Irmãos Religiosos, Pastorais,
Grupos, Movimentos, Associações, Serviços, todas as forças vivas das nossas Dioceses a
concretizarmos conjuntamente o nosso I CONGRESSO MISSIONÁRIO DA REGIÃO PASTORAL 6, a ser
realizado no período de 11 a 13 de agosto de 2017, no Centro Diocesano de Pastoral, no Bairro
Jardim Vitória em Itabuna. O Congresso terá como tema: “A Alegria do Evangelho numa Igreja em
estado permanente de Missão” e lema motivador: “Como o Pai me enviou também vos envio” (Jo
20.21). O Congresso tem a expectativa de 200 participantes das 04 Dioceses.
O Congresso tem como Objetivo Geral: Impulsionar as Igrejas no Brasil para um dinamismo de saída
e caminhar juntos no testemunho da alegria do Evangelho, da comunhão e do profetismo, no
compromisso com “as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens e mulheres de
hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem” (GS 1). E tem ainda como objetivos
específicos: 1)Preparar o 4º Congresso Missionário Nacional que será realizado no período de 07 a 10
de setembro de 2017, no Colégio das Damas, Bairro das Graças, Zona Norte de Recife e também já
encaminhar os preparativos para o 5º Congresso Missionário Americano (CAM-5) que acontecerá nos
dias 11 a 15 de julho de 2018 na Bolívia; 2) Aprofundar o compromisso com a proposta da Igreja em
saída; 3) Promover a integração das forças missionárias da Igreja do Brasil; 4) Incentivar a cooperação
intereclesial e a missão ad gentes e, finalmente, celebrar a caminhada missionária da Igreja do Brasil.
É importante que todas as Dioceses se envolvam. Infelizmente as vagas são limitadas para a
participação nos dias do Congresso, mas, todos podem se envolver, realizando seminários
antecipados, momentos de estudo e reflexão do tema e durantes os dias do Congresso fazermos
comunhão realizando em todas as Paróquias das Dioceses, momentos de oração e reflexão
direcionados para o bom êxito do Evento.
Estamos sugerindo que os escolhidos nas Paróquias, movimentos, pastorais, para participarem do
Congresso também já possam ser aqueles que irão contribuir na concretização e efetivação dos
Comipas nas suas respectivas Paróquias e no Comidi nas suas respectivas Dioceses, pois assim, de
uma só vez já realizamos o processo de formação devido ao conteúdo que será abordado no evento,
bem como já damos resposta positiva a um dos desafios apresentado em quase todas as Assembleias
Diocesanas da Região Pastoral 6: a criação e fortalecimento dos Comipas e Comidis.
Mais informações podem ser obtidas através do Whatsapp da Comissão Organizadora do Congresso
(73 98814-9905), ou através dos representantes do Comidi da sua Diocese. Ou através do e-mail:
haroldo.heleno@correia-heleno.org.
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