
“A Igreja de Cristo em missão no mundo” 

 

Elói Mendes, 15 de agosto de 2019.  

Solenidade da Assunção de Nossa Senhora. 

 

 

Caro irmão presbítero, 
 
Estamos trabalhando a todo vapor para a realização da GRANDE CONCENTRAÇÃO 

MISSIONÁRIA DA DIOCESE DA CAMPANHA, que acontecerá no dia 27 de outubro próximo, 
no VTC (Varginha Tênis Clube), em Varginha/MG, das 08 às 16h, como culminância do Mês 
Missionário Extraordinário, convocado pelo Papa Francisco, e do Ano Missionário, vivido pela 
Igreja no Brasil, bem como o encerramento da peregrinação da Cruz Missionária em nossa diocese.  

Por isso, tendo em vista a participação de todas as paróquias, gostaríamos de partilhar 
algumas orientações acerca do que é preciso organizar para uma boa participação: 

1) Cada paróquia, já tendo motivado o CPP e o povo acerca do Mês Missionário 
Extraordinário, precisa escolher 50 missionários para participar da Grande Concentração 
Missionária; 

2) Cada paróquia precisará fretar um ônibus para transportar seus missionários até o VTC, em 
Varginha e este ficará estacionado na mesma avenida do VTC e adjacências; 

3) Cada paróquia deverá levar duas bandeiras: uma bandeira do Divino e uma bandeira da 

Paróquia. Elas já devem existir aí na paróquia desde as SMP. Devem ser bandeiras mesmo, 
grandes, expressivas, e que deverão ficar todo o tempo com os missionários da paróquia;  

4) Cada paróquia deve trazer um banner recordando a história das SMP em sua paróquia;  
5) Pedimos que os missionários já venham de suas paróquias com o seu crachá, um modelo 

será enviado por e-mail; 
6) Cada missionário deverá trazer seu lanche reforçado para o almoço. Não haverá almoço no 

local. No entanto, os restaurantes e lanchonetes do centro de Varginha serão comunicados 
do encontro; 

7) Pensando no bem da Casa Comum, pedimos também que cada missionário traga uma 
garrafinha ou copo para tomar água. Teremos disponível o fornecimento de água potável. 
 
 Sem mais para o momento, despedimo-nos ansiosos por nos encontrar na Grande 
Concentração Missionária da Diocese da Campanha. 

 
pelo Conselho Missionário Diocesano (COMIDI) 

Pe. Geraldo Pereira de Freitas 


