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Três Campanhas 
• Campanha da Fraternidade (1963) 
 Na Quaresma - coleta 
Fundo Nacional de Solidariedade (FNS) 
• Campanha Missionária (DMM - 1926) 
 No mês de Outubro – (penúltimo domingo) 
Totalidade da arrecadação para as Missões 
• Campanha da Evangelização (1997) 
 No Advento  (coleta 3º domingo)  
Para evangelização: diocesano (45% do total 

arrecadado), regional (20%) e nacional (35%)  



O Dia Mundial das Missões 
Teve sua origem em 1922, com a eleição de Pio XI 

(1922-1939). Estimulou a criação de novas 
Missões e ordenou os primeiros bispos 
indianos (1923) e chineses (1926). No Ano 
Santo de 1925 - Exposição Missionária Mundial 
e, em 1926 publicou Encíclica Rerum Ecclesiae - 
sobre as Missões. 

• Em 1922, Pio XI constituiu as POM, como 
instrumentos oficiais da Cooperação 
Missionária de toda a Igreja. 



 
• Em 1926, foi proposto um Dia de oração e 

ofertas em favor da evangelização dos povos. 
O Papa aprovou em 14 de abril de 1926.  

• O primeiro Dia Mundial das Missões foi 
celebrado em 1927, no penúltimo domingo de 
outubro.  

• No Brasil com a criação do COMINA, em 1972, 
a Campanha Missionária passou a ser 
realizada durante todo o Mês de Outubro 
 
 



Outubro Missionário 
• O mês de outubro é, para a Igreja Católica em 

todo o mundo, o período no qual são 
intensificadas as iniciativas de informação, 
formação, animação e cooperação em prol da 
Missão universal.  

• O objetivo é promover e despertar a 
consciência, a vida e as vocações missionárias, 
bem como realizar uma Coleta mundial para o 
sustento de atividades de promoção humana 
e evangelização nos cinco continentes. 
 



Coordenação 

No Brasil, as Pontifícias Obras Missionárias 
(POM) têm a responsabilidade de organizar, 
todos os anos, a Campanha Missionária, na 
qual colaboram a CNBB por meio da Comissão 
para a Ação Missionária e Cooperação 
Intereclesial, a Comissão para a Amazônia e 
outros organismos que compõem o Conselho 
Missionário Nacional (COMINA). 



Tema e lema 

Em sintonia com a Campanha da Fraternidade 
(CF 2013) e a Jornada Mundial da Juventude 
(JMJ Rio 2013), o tema da Campanha 
Missionária deste ano é  

Juventude em Missão  
O lema tirado do profeta Jeremias:  

“A quem eu te enviar, irás” (Jr 1, 7b) 



Cartaz 

• Mundo 
• Jovens 
• Caminho 
• Missão além-

fronteiras 
 
 



Cartaz 

A figura do Globo recorda a dimensão Universal 
da Missão em todos os continentes do 
mundo. Os jovens a caminho, rumo ao 
infinito, lembram que, para a Missão além-
fronteiras, a Igreja conta com a vitalidade e a 
generosidade da juventude. Representam 
também os missionários e missionárias que, 
seguindo o mandato de Jesus, colocam-se a 
caminho até os confins do mundo.  



Novena  
 

160 mil 



A Novena Missionária 
Livrinho com 60 páginas de conteúdo. Para cada 

dia, o texto apresenta:  
 1) breve leitura da realidade, 2) iluminação 

desde a Palavra de Deus, 3) testemunho de 
jovens missionários, 4) reflexões, 5) orações e  

 6) convite ao compromisso.  
A Novena pode ser feita nos grupos de reflexão, 

grupos de rua, nas casas de família, 
comunidades e escolas.  

 



Temas da Novena 
 Roteiro para todos os dias 
1º Dia - Campanha Missionária: para que? 
2º Dia - Juventude Missionária (JM) 
3º Dia - Jovem filipino, missionário em terras 

brasileiras 
4º Dia - A alegria de um jovem missionário 

brasileiro além-fronteiras 
5º Dia - Juventude frente aos desafios em busca 

de dignidade 



6º Dia - Santas Missões Populares no campo e 
na cidade 

7º Dia - Vocação Missionária e Vida Religiosa 
Consagrada 

8º Dia - Ser jovem cristão na Amazônia 
9º Dia - Dia Nacional da Juventude (DNJ) 
 



Nas páginas 
centrais, o 

livrinho traz a 
Mensagem do 
Papa Francisco 

para o Dia 
Mundial das 

Missões 



DVD 
22 mil 



DVD 

A Novena vem acompanhada do DVD, com 
destaque para os testemunhos de jovens 
missionários atuando em diversas frentes. 

Além de servir para os encontros da Novena, o 
Vídeo pode também ser utilizado durante as 
homilias dominicais, reuniões de pastorais, 
conselhos paróquias e comunitários, grupos e 
movimentos. 
 



Orações dos fiéis  - 8 milhões 

 



Orações dos fiéis 

Os quatro Folhetos Dominicais trazem 
informações sobre o trabalho missionário e 
Orações dos fiéis para as celebrações dos 
quatro domingos do Mês das Missões 

Ajudam a refletir e a rezar em sintonia com a 
Campanha Missionária e podem ser utilizados 
nas missas, liturgias da Palavra, cultos, 
reuniões de pastorais, grupos de oração e 
movimentos.  

 



Envelope para a coleta – 11 milhões 

 



Envelope 

Utilizado exclusivamente para a Coleta do Dia 
Mundial das Missões, no penúltimo domingo 
do mês de outubro (dias 19 e 20).  

As ofertas devem ser enviadas, integralmente, 
às Pontifícias Obras Missionárias (POM) que as 
repassam ao Fundo Universal de 
Solidariedade para apoiar projetos em todo o 
mundo. 
 



O Mês Missionário é um tempo propício para 
refletir sobre a nossa responsabilidade com a 
missão universal.  

É nosso compromisso viver a solidariedade, a 
partilha e a ajuda mútua em todas as partes 
do mundo, seja na oração, no testemunho e 
na generosidade com a oferta. 



Regional/Ano CM/2010 CM/2011 CM/2012 

Norte 1     111.831,85  133.816,95 111.362,95 

Norte 2     117.337,59  174.061,01 174.825,60 

Nordeste 1     210.390,64  219.231,30 228.518,34 

Nordeste 2     272.901,99  351.133,79 376.724,72 

Nordeste 3     230.151,60  270.835,23 311.209,02 

Nordeste 4       93.932,07  79.736,01 93.272,30 

Nordeste 5       98.529,33  103.148,88 123.168,73 

Leste 1     596.195,32  605.521,66 646.665,67 

Leste 2  1.284.646,44  1.339.695,76 1.468.115,36 

Sul 1  2.188.201,22  2.138.117,85 2.165.946,95 

Sul 2     890.109,28  971.973,86 963.415,56 

Sul 3     305.864,68  331.923,98 347.727,87 

Sul 4     427.252,53  419.984,33 429.459,16 

Centro-Oeste     425.133,53  444.804,14 480.357,15 

Oeste 1     126.916,91  127.108,33 135.054,10 

Oeste 2     147.362,74  153.628,26 159.047,59 

Noroeste     156.846,42  145.581,18 142.308,65 

TOTAL          7.683.604,14           8.010.302,52           8.357.179,72  

Colaboração da Igreja no Brasil para as Missões 
Coleta Missionária por Regionais (2010 a 2012) 



Distribuição do material 
Todos os itens da Campanha foram enviados às 

276 dioceses e prelazias do Brasil para serem 
distribuídos entre as paróquias e comunidades. 

 
Os subsídios também estão disponíveis para 

download no site das POM  
 

www.pom.org.br 
 

http://www.pom.org.br/


 



A alegria 
de 
evangelizar 



Papa Francisco 
Mensagem para o  

Dia Mundial das Missões 2013 
 
A fé é um dom precioso de Deus, o 

qual abre a nossa mente, para que 
possamos conhecê-lo e amá-lo. 

Todos deveriam poder experimentar a 
alegria de sentirem-se amados por 
Deus, a alegria da salvação!  

 



A Fé 
É um dom que não se pode guardar somente 

para nós mesmos, mas que deve ser 
partilhado. 

 Se quisermos mantê-lo somente para nós 
mesmos, nos tornaremos cristãos isolados, 
estéreis e enfermos. 



“O impulso missionário é um claro sinal da 
maturidade de uma comunidade eclesial” 
(Bento XVI, Verbum Domini, 95).  

Cada comunidade é "adulta", quando professa 
a fé, celebra-a com alegria na liturgia, vive a 
caridade e anuncia sem descanso a Palavra de 
Deus, saindo do seu próprio recinto para levá-
la também na "periferia", sobretudo aos que 
ainda não tiveram a oportunidade de 
conhecer a Cristo.  



Oração Missionária 
Senhor, a Jeremias que resistia 
ao teu chamado por ser ainda jovem,  
Tu respondeste: a quem eu te enviar, irás,  
eu estou contigo. 
Apesar de nossas limitações, envia-nos! 
Dá-nos o teu Espírito  
que realiza em nós a tua Palavra 
e nos torna missionários e profetas do Reino.  
Amém. 



 

www.pom.org.br 
 

Contato: 

imprensa@pom.org.br 
(61) 3340 4494 

 
 
 

http://www.pom.org.br/
mailto:imprensa@pom.org.br
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