
Campanha Missionária 2017 

A alegria do Evangelho 
 para uma Igreja em saída 

Juntos na missão permanente 



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 21 e 22).  
A data foi instituída pelo papa Pio XI em 1926, como 
um Dia de oração e ofertas em favor da evangelização 
dos povos. 
 



Organização da Campanha 

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 



O cartaz 

O cartaz da CM 2017 está em sintonia com o 4º 
Congresso Missionário Nacional.  
Destaca a alegria do Evangelho e a Igreja que caminha 
unida. A arte mostra a Igreja, Povo de Deus, formada 
por diferentes sujeitos da missão (leigos e leigas, 
consagrados e consagradas, diáconos, padres, bispos e o 
papa), representantes de todas as idades e diversas 
etnias. Todos caminham juntos, depois de terem sido 
encontrados por Jesus Cristo, e como Igreja em saída, ad 
gentes, enviada a testemunhar a alegria do Evangelho 
em todo o mundo.  



O povo traz a Palavra de Deus, fonte da missão. 
Carrega também, a Cruz das missões jesuíticas, 
que marcou a Bolívia e toda a América Latina. 
Este é o principal símbolo do 5º Congresso 
Missionário Americano (CAM 5) a ser realizado 
na Bolívia em 2018.  
As cores, a alegria, o movimento reforçam o 
sonho de uma Igreja em saída ad gentes. 
A arte é uma criação do Ateliê15. 

 



Aplicativo Zappar 

Este ano, o cartaz e outros materiais da Campanha 
trazem o Zapcode. Para utilizá-lo basta baixar 
gratuitamente o Aplicativo Zappar no Smartphone 
(celular e tablet). Depois, ao direcionar o aparelho 
para o cartaz é possível assistir a um vídeo e 
acessar os conteúdos da Campanha Missionária. 



Deus de misericórdia, 
que enviaste o Teu Filho Jesus Cristo 
e nos sustentas com a força do Espírito Santo, 
ensina-nos a caminhar juntos 
e, a exemplo de Maria, nossa Mãe Aparecida, 
na celebração dos 300 anos do encontro da 
imagem, 
sejamos, em toda a parte, 
testemunhas proféticas da alegria do Evangelho 
para uma Igreja em saída.  
Amém. 

Oração do Mês Missionário 



Novena Missionária 2017 

Com 60 páginas, o livrinho inclui a Mensagem do 
papa Francisco para o Dia Mundial das Missões e 
vem acompanhada de um DVD.  
Destacam-se testemunhos, de missionários e 
missionárias que vivem e anunciam a alegria do 
Evangelho em diversos contextos.  
O método da Leitura Orante da Palavra ilumina e 
orienta a nossa vida, na missão.  
A Novena pode ser feita pelos grupos de reflexão, 
grupos de rua, nas casas de família, 
 nas comunidades ou escolas. 



Novena Missionária 2017 



1º dia - Campanha missionária 2017 
2º dia – A alegria do Evangelho “faz nova todas as 
coisas” 
3º dia – Celebrar a alegria dos missionários que chegam  
4º dia – A Igreja que sai de si enriquece e se enriquece 
5º dia – Celebrar a alegria dos pequenos grandes 
missionários  
6º dia – A missão requer esperança e profetismo 
7º dia – Missão nas periferias 
8º dia – Amazônia em Missão 
9º dia – Juventudes em saída  
 
  

Conteúdo da Novena 



DVD 

A Novena vem acompanhada do DVD, com 
destaque para os testemunhos missionários no 
anúncio da alegria do Evangelho.  
Produzido pela Verbo Filmes e organizado pelas 
POM, o DVD contém nove capítulos, um para 
cada dia da Novena. Pode também ser utilizado 
em homilias dominicais, reuniões das pastorais, 
conselhos paróquias e comunitários, grupos e 
movimentos, e até mesmo nos encontros de 
oração 



DVD 



Mensagem do Papa Francisco 
Com o título “A missão no coração da fé cristã”, a 
Mensagem do papa Francisco para o Dia Mundial 
das Missões 2017 encontra-se nas páginas 
centrais do livrinho da Novena. 

 



“Qual é o fundamento da missão? Qual é o 
coração da missão? Quais são as atitudes vitais 
da missão?”, pergunta Francisco e afirma: “A 
missão da Igreja é animada por uma 
espiritualidade de êxodo contínuo”. Trata-se de 
“sair da própria comodidade e ter a coragem de 
alcançar todas as periferias que precisam da luz 
do Evangelho” (EG 20). (…) A missão adverte a 
Igreja de que não é fim em si mesma, mas 
instrumento e mediação do Reino”, diz o papa 

 



Marcadores de página 



Este ano foram confeccionadas duas versões 
de marcadores de página com a Oração da 
Campanha Missionária e arte do cartaz.  
Os marcadores também trazem o Zapcode. 
Para utilizá-lo basta baixar gratuitamente o 
Aplicativo Zappar no Smartphone (celular e 
tablet). Depois, ao direcionar o aparelho para 
o marcador é possível assistir a um vídeo e 
acessar os conteúdos da Campanha 
Missionária.  

Marcadores de página 



Oração dos fiéis 



As orações dos fiéis para os cinco 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. 



Envelope  



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 21 e 22).  
As ofertas devem ser integralmente 
enviadas às POM que as repassam ao Fundo 
Universal de Solidariedade para apoiar 
projetos em todo o mundo.  

 



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 
 

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.  
 



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 

 


	Campanha Missionária 2017
	Mês das Missões
	Organização da Campanha
	O cartaz
	O cartaz
	Número do slide 6
	Aplicativo Zappar
	Número do slide 8
	Novena Missionária 2017
	Novena Missionária 2017
	Número do slide 11
	DVD
	Número do slide 13
	Mensagem do Papa Francisco
	Número do slide 15
	Marcadores de página
	Marcadores de página
	Oração dos fiéis
	Número do slide 19
	Envelope 
	Número do slide 21
	Animar a Campanha
	A cooperação missionária
	Coleta missionária
	Número do slide 25
	Número do slide 26
	Número do slide 27

