


“Jesus Cristo é missão”, é o tema do mês missionário deste ano,
cuja inspiração bíblica é “Não podemos deixar de falar sobre o
que vimos e ouvimos” (At 4,20). Motivados pela Mensagem do
Papa para o Dia Mundial das Missões, a Campanha Missionária
produzida pelas Pontifícias Obras Missionárias (POM) destaca o
testemunho de missionários e missionárias da compaixão e da
esperança.

Missionários da compaixão e da esperança



“No contexto atual, há urgente necessidade de missionários de
esperança que, ungidos pelo Senhor, sejam capazes de lembrar
profeticamente que ninguém é salvo por si mesmo. Neste tempo de
pandemia, perante a tentação de mascarar e justificar a indiferença e a
apatia em nome de um distanciamento social saudável, a missão de
compaixão é urgentemente necessária por sua capacidade de fazer
desse distanciamento recomendável uma oportunidade de encontro,
cuidado e promoção” (Papa Francisco).

Tema: Jesus Cristo é missão



As Pontifícias Obras Missionárias (POM) têm a 
responsabilidade de organizar a Campanha Missionária, 
realizada sempre no mês de outubro, na Igreja de todo o 
Brasil. Colaboram nesta ação a CNBB por meio da Comissão 
Episcopal para a Ação Missionária e Cooperação Intereclesial 
e outros organismos que compõem o Conselho Missionário 
Nacional (COMINA).

Quem organiza a Campanha Missionária?



A construção da arte da Campanha 
Missionária 2021 seguiu a intuição 
da janela que se abre para o mundo 
e está conectada com a realidade da 
pandemia em que vivemos. Dentro 
da janela apresenta-se a 
centralidade da pessoa de Jesus na 
cena da cura do cego de Jericó que 
grita por compaixão. Este é o 
Evangelho do Dia Mundial das 
Missões (24 de outubro 2021).



A novena e os vídeos da campanha 
missionária evidenciam o 
testemunho de pessoas anônimas 
que estão na linha de frente da 
pandemia. Trazem profissionais da 
saúde; famílias enlutadas com 
testemunho de esperança; 
pessoas em situação de rua e de 
abandono; migrantes indígenas; 
educadores; trabalhadores; e a 
solidariedade local e universal, 
entre missionários e missionárias. 



Em cada dia da Novena, o método 
da Leitura Orante da Palavra 
ilumina e orienta a nossa vida na 
missão. O objetivo é criar 
comunhão, rezar, refletir e 
incentivar para o compromisso, 
tendo presente os diversos 
aspectos da Missão. A Novena 
pode ser feita pelos grupos de 
reflexão, famílias, nas 
comunidades ou escolas.



Os testemunhos gravados em vídeo estarão disponíveis em 
breve apenas no site e nas redes sociais das POM. Os vídeos 
foram produzidos em parceria com a TV Aparecida, que terá 
uma programação especial durante o mês de outubro.

Vídeos da Campanha Missionária



Para animar o mês missionário, as POM 
escolheu o hino “Vivo alegria de ser 
missionário”, de autoria de Dom Pedro 
Brito Guimarães, Arcebispo 
Metropolitano de Palmas (TO). Conforme 
Dom Pedro, a música é seu testemunho 
vivo, sendo a missão o seu “caso de 
amor”, sua experiência de viver com 
alegria a missão. “Espero que vocês 
cantem, que vocês rezem, que vocês se 
decidam por serem missionários com 
alegria e com muita paz. É o meu 
desejo”, concluiu.



A beata Paulina Jaricot foi escolhida 
para estar no santinho que anima a 
Campanha Missionária em 2021.

O Vaticano anunciou em 26 de maio 
de 2020 o reconhecimento de um 
milagre atribuído a Pauline Jaricot
(1799-1862), abrindo caminho para 
sua beatificação. Leiga, esta figura 
de Lyon (França), do século XIX, está 
na origem do carisma das Pontifícias 
Obras Missionárias.

Santinho



O envelope deve ser utilizado 
exclusivamente para a Coleta do Dia 
Mundial das Missões, feita nas 
celebrações do penúltimo final de 
semana de outubro (este ano, dias 
23 e 24). As ofertas devem ser 
integralmente enviadas às Pontifícias 
Obras Missionárias (POM) que as 
repassam ao Fundo Universal de 
Solidariedade para apoiar projetos 
em todo o mundo.

Envelope



As orações dos fiéis para os quatro 
domingos de outubro incluem um 
comentário inicial e a Oração da 
Campanha. As orações encontram-se 
disponíveis em PDF e podem ser 
projetadas através de aparelho 
multimídia para que a comunidade, 
reunida em celebração, acompanhe 
e reze em sintonia com a temática da 
Campanha Missionária. Além disso, 
serão inseridas em alguns Folhetos 
Litúrgicos.

Oração dos fiéis



A partir de 2020, criou-se um novo 
material impresso e digital 
contendo a Mensagem do Papa 
para o Dia Mundial das Missões, 
acompanhando de uma prestação 
de contas da distribuição da coleta 
missionária no mundo, com os 
valores do Fundo Mundial de 
Solidariedade.

























Animar a Campanha Missionária

Para uma Campanha Missionária bem sucedida é 
importante que os Conselhos Missionários 
Diocesanos (COMIDI) verifiquem se o material 
preparado pelas POM chegou à Diocese e se foi 
distribuído nas paróquias e comunidades. 

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

http://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.



Deus Pai, Filho e Espírito Santo, comunhão de amor,
compaixão e missão. Nós te suplicamos:
Derrama a luz da tua esperança sobre
a humanidade que padece a solidão, a pobreza,
a injustiça, agravadas pela pandemia.

Concede-nos a coragem para testemunhar,
com ousadia profética e crendo
que ninguém se salva sozinho,
tudo o que vimos e ouvimos de Jesus Cristo,
missionário do Pai.

Maria, mãe missionária, e São José, protetor da 
família,
inspirem-nos a sermos missionários
da compaixão e da esperança.
Amém.

Oração do Mês Missionário
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