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- Uma Igreja em Estado Permanente de Missão - 
 

Prot.02/2023 
Aos (as) Senhores (as); 
 Padres, Diáconos, Irmãs, Secretários/as, Coordenadores de Pastorais, Movimentos, 
Organismos e Novas Comunidades. 

 
Miracema do Tocantins, 12 de janeiro de 2023. 

 
 

Assunto: SEMANAS MISSIONÁRIAS NA DIOCESE DE MIRACEMA DO TOCANTINS 
 

“Recebereis a força do Espírito Santo que virá sobre vós e sereis minhas 

testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria, até os confins da terra.” 

(At 1,8). Assumindo essa missão que toca a todos nós cristãos, CONVOCAMOS toda a 

Igreja da Diocese de Miracema do Tocantins a viver o ANO DO PILAR DA MISSÃO, 

conforme rege nosso Planejamento Diocesano e proposta aprovada em assembleia.  
    
A finalidade deste Ano Missionário consiste em reconhecer, viver e convencer-

nos de que a missão é, e, deve tornar-se cada vez mais um modelo de vida e obra de 

toda a nossa Igreja. Ao centro dessa iniciativa, que nos envolve estará a oração, o 

testemunho e o anúncio. Trata-se de colocar a missão de Jesus no coração da própria 

Igreja. 
 
Neste ano de 2023, façamos todo o esforço possível para reavivarmos em nossas 

paróquias e áreas missionárias os COMIPAS e vivamos de fato um novo impulso 

missionário. 
 
Conforme calendário Diocesano, as semanas missionárias acontecerão em todas 

as paróquias, porém foram escolhidas algumas paróquias para que, além dos seus fiéis 

se empenharam na semana missionária, poderão contar com ajuda de outros 

missionárias vindos de outras paróquias da Diocese.   
 
A primeira semana missionária acontecerá em toda a Região Pastoral São João. 

A cidade/paróquia que acolherá outros missionários vindos das paróquias da nossa 

diocese, será Bernardo Sayão, Paróquia Nossa Senhora das graças, onde acontecerá 

a grande semana missionária de 05 a 12 de fevereiro de 2023. Os missionários que 

virão de outras paróquias farão sua inscrição pelo e-mail: 

paroquiansgracasbs@yahoo.com.br ou pelo telefone: (63) 99219-0686 até o dia 3 de 

fevereiro. Cada paróquia poderá enviar até 5 missionários.   
 
Celebremos este Ano Missionário sob a proteção de Maria e a intercessão de 

nossa Padroeira Santa Terezinha do Menino Jesus.  

  

 

                                 Dom Philip Dickmans 
                             Bispo da Diocese de Miracema do Tocantins 
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