
Celebrante: O Papa Bento XVI, por ocasião do Mês das
Missões, enviou uma mensagem aos católicos do mundo, para
recordar-lhes da necessidade de levar a todos o anúncio do
Evangelho, na certeza de que a Missão é o serviço mais pre-
cioso que a Igreja pode prestar à humanidade. Rezemos:
Estou aqui: envia-me, Senhor!

1. “A Missão de Cristo Redentor, confiada à Igreja, ainda está bem
longe do seu pleno cumprimento.”

2. “A Missão renova a Igreja, revigora a sua fé e identidade cristãs,
dando-lhe novo entusiasmo e novas motivações.”

3. “Todos os povos são destinatários do anúncio do Evangelho.”
4. “Não podemos permanecer tranquilos, sabendo que, depois de dois

mil anos, ainda existem povos que não conhecem Cristo e não
ouviram sua Palavra de Salvação.”

5. “O Evangelho não é um bem exclusivo de quem o recebeu, mas
é um dom a partilhar, uma boa notícia a comunicar.”

6. “É importante que cada batizado e todas as comunidades eclesiais
se interessem pela Missão, não de modo esporádico e irregular,
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mas de maneira constante, como forma de vida cristã.”
7. “A cooperação missionária não pode ser limitada a alguns momen-

tos ou ocasiões particulares, mas deve estar sempre presente.”
(Outras orações espontâneas.)

Organização da Atividade Missionária da Igreja Católica (1)

A Congregação para Evangelização dos Povos

1. Foi fundada em 22 de junho de 1622, com o nome de
Propaganda Fide. O Concílio Vaticano II evidenciou a natureza
missionária da Igreja e a responsabilidade do Colégio dos Bispos, e
de cada bispo pessoalmente com as suas Igrejas particulares, para
com a Missão “ad gentes” (de primeiro anúncio do Evangelho).
Paulo VI, em 15 de agosto de 1967, mudou o nome da Congregação
de Propaganda Fide para Congregação para a Evangelização dos
Povos.

2. Compete a esta Congregação dirigir e coordenar no mundo intei-
ro a obra da evangelização dos povos e a cooperação missionária. Nos
territórios de sua competência, a Congregação erige e distribui as cir-
cunscrições missionárias segundo as exigências.

3. A Congregação é atualmente constituída por 49 membros –
35 cardeais, 5 arcebispos, 2 bispos, 4 diretores nacionais das
Pontifícias Obras Missionárias, 3 superiores gerais de ordens ou
congregações religiosas – e presidida pelo Cardeal Prefeito Ivan
Dias, de nacionalidade indiana.

APÓS A COMUNHÃO

Oração Missionária 2011
Deus-Pai, criador do céu e da terra, enviai, por meio do vosso Filho, o Espírito que
renova todas as coisas, para que, no respeito e cuidado com a natureza, possamos
recriar novos céus e nova terra, e a Boa-Nova, que brilhou na Criação, seja conhecida
até os confins do universo. Amém.



Celebrante: Na Missa de hoje Deus é comparado com alguém que
oferece ao seu povo um maravilhoso banquete. Os missionários e missio-
nárias são os empregados encarregados de chamar os convidados. Como
na parábola contada por Jesus, também na vida, os missionários às vezes
não recebem nenhuma atenção, e não raramente são maltratados e mor-
tos. Rezemos por eles: Senhor, dai-lhes coragem e fidelidade!

1. Pelos 8.481 missionários e missionárias que a Ásia envia, e os
6.306 que recebe, para que ajudem toda a Igreja a viver e praticar
o diálogo fraterno entre povos e culturas.

2. Pelos 66.776 missionários e missionárias que a Europa envia, e os
7.764 que recebe, para que sejam anunciadores e testemunhas de
um amor que acolhe o diferente e o valoriza.

3. Pelos 2.585 missionários e missionárias que a África envia, e os
14.748 que recebe, para que continuem iluminando a Igreja e o
mundo com sua firmeza nas provações, sua alegria nas celebrações
e sua solidariedade nas adversidades.

4. Pelos 14.033 missionários e missionárias que a América envia, e os
15.030 que recebe, para que sejam profetas e construtores de um
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mundo mais justo e fraterno.
5. Pelos 1.255 missionários e missionárias que a Oceania envia, e os

1.647 que recebe, para que recordem a toda a Igreja a urgência do
primeiro anúncio onde Cristo ainda não é conhecido.
(Outras orações espontâneas.)

Organização da Atividade Missionária da Igreja Católica (2)

As Pontifícias Obras Missionárias

Em 1822, na França, uma moça francesa, Paulina Jaricot, ajudada
por suas amigas, fundou a Obra da Propagação da Fé, para ajudar, com
a oração e a colaboração material, o trabalho missionário da Igreja.

Vinte anos mais tarde, um bispo francês, D. Carlos de Forbin-
Janson, fundou a Obra da Santa Infância (Infância e Adolescência
Missionária), por meio da qual as crianças dos países cristãos ajuda-
riam, com suas orações e suas ofertas, as crianças dos países de Missão.

Em 1889, também na França, Joana Bigard e sua mãe, Estefânia,
deram origem à Obra de São Pedro Apóstolo, para ajudar os jovens
dos países de Missão que desejassem ser sacerdotes.

Em 1916, na Itália, o Bem-Aventurado Pe. Paulo Manna, Pime,
angustiado pela falta de espírito missionário entre os sacerdotes, fun-
dou a União Missionária do Clero, que o Papa Paulo VI chamou de
“alma” das outras Obras, pois, “por meio dos Sacerdotes, alimenta em
todos os fiéis o espírito missionário”.

Ao mesmo tempo surgiram inúmeras outras Obras de apoio à ati-
vidade missionária, mas estas quatro foram declaradas “pontifícias”,
ou seja, assumidas pelo Papa e recomendadas como instrumentos
principais e oficiais da Cooperação Missionária de toda a Igreja.

APÓS A COMUNHÃO

Oração Missionária 2011
Deus-Pai, criador do céu e da terra, enviai, por meio do vosso Filho, o Espírito que
renova todas as coisas, para que, no respeito e cuidado com a natureza, possamos
recriar novos céus e nova terra, e a Boa-Nova, que brilhou na Criação, seja conhecida
até os confins do universo. Amém.



Celebrante: No penúltimo domingo do mês de outubro, os católicos
celebram o Dia Mundial das Missões. Nesse dia rezamos, meditamos
e ofertamos nossa contribuição para o trabalho missionário em todo o
mundo. Agradeçamos a Deus pela generosidade dos fiéis, que torna pos-
sível a atividade missionária da Igreja. Digamos: Obrigado, Senhor!

1. Nossas ofertas garantiram a manutenção da atividade missionária
em 1.095 Circunscrições dependentes da Congregação para
Evangelização dos Povos.

2. Com nosso dinheiro foram construídas igrejas, capelas e outros espa-
ços para a pastoral nas comunidades pobres dos países de Missão.

3. Nossa ajuda financeira está sustentando nos estudos 77.715 semi-
naristas, em 837 seminários nos países de Missão.

4. Nossa colaboração tornou possível a formação de catequistas,
noviços e noviças em diversos países do mundo.

5. São 2.625 projetos de pastoral da criança, de animação e formação
missionária, de educação pré-escolar e escolar, de formação cristã e
proteção da vida, financiados na África, Ásia, Oceania e América
Latina com o dinheiro dos pequenos sacrifícios das crianças e adoles-
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centes da Infância Missionária, no valor de 18 milhões de dólares.
(Outras orações espontâneas.)

Aviso: hoje serão distribuídos os envelopes para a sua doação no
Dia Mundial das Missões, que celebraremos no próximo domingo.

Organização da Atividade Missionária da Igreja Católica (3)

A Comissão Episcopal Pastoral para a Ação Missionária e

Cooperação Intereclesial da CNBB

O que em âmbito mundial é feito pela Congregação para a
Evangelização dos Povos, nas conferências episcopais dos diversos paí-
ses é realizado por uma Comissão Missionária Episcopal específica.

Na Conferência dos Bispos do Brasil (CNBB) existe a Comissão

Episcopal para a Ação Missionária e Cooperação Intereclesial,
cujo objetivo é manter viva a consciência da Missão, promover a ação
missionária e evangelizadora, a formação e atividade dos missioná-
rios/as, e a ajuda intereclesial, no Brasil e além-fronteiras.

A Missão “ad gentes”, tarefa especificamente missionária que Jesus
confiou e continua a confiar à sua Igreja, é a prioridade da Comissão.

Este compromisso especificamente missionário não se deve tor-
nar uma realidade diluída na Missão global de todo o Povo de Deus,
ficando descurada ou esquecida (cf. RM 33-34); pelo contrário, deve
ocupar lugar central na pastoral ordinária das dioceses e paróquias, e
na consciência dos cristãos.

APÓS A COMUNHÃO

Oração Missionária 2011
Deus-Pai, criador do céu e da terra, enviai, por meio do vosso Filho, o Espírito que
renova todas as coisas, para que, no respeito e cuidado com a natureza, possamos
recriar novos céus e nova terra, e a Boa-Nova, que brilhou na Criação, seja conhecida
até os confins do universo. Amém.



Celebrante: Neste último domingo do Mês das Missões quere-

mos rezar pela Amazônia, essa grande região do nosso país que sem-

pre foi olhada como o quintal do restante do Brasil. Celebramos tam-

bém, hoje, no Brasil, o Dia Nacional da Juventude. Rezemos, pois,

por estas intenções, dizendo: Senhor, que queres que eu faça?

1. Nossos irmãos índios, primeiros moradores desta terra, não são res-

peitados em seus direitos e suas culturas.

2. Os ribeirinhos, seringueiros, quilombolas e migrantes foram para

Amazônia, em geral atraídos por falsas promessas, mas encontram-

se abandonados à própria sorte.

3. As cidades da região estão inchando, num processo caótico e vio-

lento de urbanização.

4. A exploração predatória e incontrolada da região amazônica pelo

agronegócio, pelas firmas madeireiras e mineradoras, e pela políti-

ca energética do Governo Central representa um saque selvagem e

intolerável.

5. No Dia Nacional da Juventude recordamos as dificuldades de nos-

sos jovens na sua preparação e ingresso no mundo do trabalho.
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No Brasil, a redução da mortalidade infantil entre 1998 e 2008 preser-

vou a vida de mais de 26 mil crianças; mas, no mesmo período, 81

mil adolescentes brasileiros, entre 15 e 19 anos de idade, foram assas-

sinados. Poupamos as crianças, e matamos os adolescentes...

(Outras orações espontâneas.)

Distribuição do Dinheiro Arrecadado para as Missões em 2010

Continente Tipo de Ajuda US$ Total
África Subsídios ordinários 17.236.000 49.493.400

Catequistas 7.169.900
Mídia (Signis) 859.500
Subsídios extraordinários 24.228.000

América Subsídios ordinários 2.020.000 3.906.400
Catequistas 659.000
Mídia (Signis) 195.000
Subsídios extraordinários 1.032.400

Asia Subsídios ordinários 10.774.500 25.761.200
Catequistas 4.071.800
Mídia (Signis) 732.000
Subsídios extraordinários 10.182.900

Europa Subsídios ordinários 1.184.200 1.343.200
Catequistas 16.000
Subsídios extraordinários 143.000

Oceania Subsídios ordinários 1.478.000 2.813.500
Catequistas 406.000
Mídia (Signis) 334.000
Subsídios extraordinários 595.500

APÓS A COMUNHÃO
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