


Mês das Missões 
O mês de outubro é, para a Igreja, o período no 

qual são intensificadas as iniciativas de 
animação e cooperação em prol das Missões em 
todo o mundo.  

O objetivo é sensibilizar, despertar vocações 
missionárias, bem como realizar a Coleta no Dia 
Mundial das Missões, penúltimo domingo de 
outubro (este ano dias 17 e 18).  

A data foi instituída pelo papa Pio XI em 1926, 
como um Dia de oração e ofertas em favor da 
evangelização dos povos. 

 



Missão é servir 
O tema da Campanha Missionária de 2015 

destaca a essência da mensagem de 
Jesus. Ele veio “para servir” (cf. Mc 
10,45).  

Diante da tentação do poder Jesus dá uma 
grande lição: “Quem quiser ser o primeiro, 
seja o servo de todos” (Mc 10,44). Essa 
sabedoria é o lema da Campanha. 
 



Igreja "em saída" missionária 
O papa Francisco, nos recorda que, “na 

doação, a vida se fortalece, e se 
enfraquece no comodismo e no 
isolamento. De fato, os que mais 
desfrutam da vida são os que deixam a 
segurança da margem e se apaixonam 
pela missão de comunicar vida aos 
demais" (EG 10).  

É este o espírito de uma Igreja "em saída" 
missionária. 



Organização da Campanha 

No Brasil, as POM têm a responsabilidade 
de organizar, todos os anos, a 
Campanha Missionária, em colaboração 
com a CNBB e outros organismos que 
compõem o Conselho Missionário 
Nacional (Comina).  

Por isso são preparados alguns subsídios: 
 





O cartaz 
Retrata várias situações nas quais os 

missionários e missionárias vivem a 
missão de servir.  

Os cenários destacam uma Igreja em saída, 
com as portas abertas para servir em 
diferentes realidades e contextos de 
missão em todo o mundo.  
 
 



As cores representam os cinco continentes 
lembrando que toda a comunidade tem o 
dever de cooperar com a missão 
universal.  

A cruz é sinal da identidade dos discípulos 
missionários de Cristo, o filho de Deus 
enviado para servir.   



Novena 



O conteúdo da Novena  
Retrata situações nas quais os nossos 

missionários e missionárias vivem a 
missão de servir.  

Roteiro:  
1. breve leitura da realidade  
2. testemunhos missionários  
3. iluminação desde a Palavra de Deus 
4. reflexões  
5. orações  
6. convite ao compromisso.  



Mensagem do papa para o Dia 
Mundial das Missões 

Encontra-se nas páginas centrais do livrinho 
da Novena.  

 
“O Dia Mundial das Missões 2015 se realiza 

no contexto do Ano da Vida Consagrada e 
recebe um estímulo para a oração e a 
reflexão...”  



“A missão não é proselitismo ou mera 
estratégia; a missão faz parte da 
“gramática” da fé, é algo imprescindível 
para quem escuta a voz do Espírito que 
sussurra “vem” e “vai”.  

 
Quem segue Cristo se torna missionário e 

sabe que Jesus «caminha com ele, fala 
com ele e respira com ele. Sente Jesus vivo 
junto com ele no compromisso missionário» 
(EG, 266). 
 



DVD    22 mil  



Novena vem acompanhada do DVD, com 
destaque para os testemunhos 
missionários.  

São testemunhos que nos inspiram a sair 
ao encontro dos que mais precisam do 
nosso serviço. 



Marcadores de página 



Oração dos fiéis – versão digital 





Pai de infinita bondade, 
que enviaste Jesus Cristo para servir, 
ilumina, com o teu Espírito, a Igreja 

discípula missionária 
para testemunhar o Evangelho a partir das 

periferias e, 
com a proteção de Maria servidora, 

manifestar o teu Reino em todo o mundo. 
Amém. 

Oração 



Envelope  



Animar a Campanha 

Para uma Campanha bem sucedida é 
importante verificar se o material 
preparado pelas POM chegou à sua 
diocese e se foi distribuído nas paróquias 
e comunidades.  

Todos os subsídios também se encontram 
disponíveis para baixar no site 
www.pom.org.br 

 



A cooperação missionária 
A missão é de Deus pela qual somos 

chamados a colaborar. Não podemos fugir 
dessa responsabilidade...  

Assim, “todas as Igrejas particulares, todas as 
Instituições e Associações eclesiais e cada 
cristão membro da Igreja têm o dever de 
colaborar para que a mensagem do Senhor 
se difunda e chegue até os últimos confins 
da terra” (CMi 1). 
 



Coleta Missionária 
As ofertas feitas todos os anos no Dia Mundial 

das Missões tornam possível a cooperação 
missionária de cada cristão e da Igreja local 
na missão universal, ad gentes. Para ser 
verdadeira essa cooperação missionária 
deve alargar os horizontes da caridade a 
todos os povos da terra, pois o 
mandamento do amor cristão não será 
completo se não incluir os que estão longe 
como irmãos e irmãs mais queridos.  
 



Assim chegam as ofertas às Missões 
1. Durante o ano, em especial no mês de outubro, no Dia Mundial das Missões, as 

comunidades e paróquias recebem ofertas para as missões. 
 

2. Estas ofertas são enviadas para as dioceses que recolhem toda a arrecadação de suas 
comunidades e paróquias. 
 

3. Até o final do ano ou no máximo até o mês de fevereiro as dioceses repassam o valor 
total das ofertas para a direção nacional das Pontifícias Obras Missionárias (POM) em 
Brasília (DF). 
 

4. No mês de março, a direção nacional das POM, comunica à Congregação para a 
Propagação da Fé em Roma, o valor arrecadado. Reserva uma pequena parte para a 
animação missionária e para a administração nacional. 
 

5. A direção nacional das POM repassa os valores a Roma e na Assembleia Geral, no 
mês de maio, avalia, aprova e destina os recursos para os Projetos nos cinco 
continentes. 
 

6. Os destinatários prestam contas do uso do dinheiro recebido justificando com 
documentos e testemunhos de gratidão. 



Assim chegam as ofertas às Missões 



Pontifícias Obras Missionárias 
 

Contato: Tel. (61) 3340 4494 
Email: imprensa@pom.org.br 

    pom@pom.org.br 
 

www.pom.org.br 
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