
I. O Mês Missionário Extraordinário.

1. Convocação, temática e objetivo do MME
Em 22 de outubro  de 2017,  Dia  Mundial  das  Missões,  o  Papa  Francisco  durante  o  ângelus  anunciava
publicamente para toda Igreja sua intenção de proclamar um Mês Missionário Extraordinário em outubro
de 2019 para celebrar o centenário da carta Apostólica Maximum Illud de seu predecessor o Papa Bento XV.
Neste mesmo dia o santo Padre enviou uma carta ao Cardeal Fernando Filoni, prefeito da Congregação para
Evangelização  dos  Povos  e  presidente  do  comité  supremo  das  Pontifícias  Obras  Missionárias  (POM),
encomendando “a tarefa de preparar este evento, especialmente através de ampla sensibilização das Igrejas
particulares, dos Institutos de vida consagrada e Sociedades de vida apostólica, assim como, associações,
movimentos, comunidades e outras realidades eclesiais”.
Para reavivar a consciência batismal do Povo de Deus em relação a missão da Igreja, o Papa Francisco
escolheu para o Mês Missionário Extraordinário o tema “Batizados e enviados: a Igreja de Cristo em missão
no mundo”. Despertar a consciência da missio ad gentes e retomar com novo impulso a transformação
missionária da vida e da pastoral é o objetivo deste mês que está em sintonia com a solicitude pastoral do
Papa Bento XV em Maximum Illud e a vitalidade missionária expressada pelo Papa Francisco na Evangelii
Gaudium: “A ação missionária é o paradigma de toda obra da Igreja” (EG 15). Trata-se de “pôr a missão de
Jesus  no  coração  da  Igreja,  transformando-a  em  critério  para  medir  a  eficácia  de  suas  estruturas,  os
resultados de seu trabalho, a fecundidade de seus ministros e a alegria que eles são capazes de suscitar.
Porque sem alegria não se atrai ninguém” (Reunião do Comitê diretivo do CELAM, Bogotá, 7 de setembro
de 2017).
O compromisso com a conversão pessoal, comunitária e pastoral a Jesus Cristo crucificado, ressuscitado e
vivo em sua Igreja, renovará o ardor e paixão por testemunhar ao mundo, através da proclamação e da
experiência cristã, o Evangelho da vida e da alegria pascal (Lc 24, 46-49).

2. Processo de preparação (de outubro de 2018 a outubro 2019)
Conforme orientação do Papa Francisco, a celebração do Mês Missionário de 2018 no Brasil, serviu de início
para preparação do Mês Missionário de 2019, “de modo que todos os fiéis tenham verdadeiramente a peito
o  anúncio  do  Evangelho  e  a  transformação  das  suas  comunidades  em  realidades  missionárias  e
evangelizadoras; e aumente o amor pela missão, que “é uma paixão por Jesus e, simultaneamente, uma
paixão pelo seu povo” (Carta do Papa Francisco ao Cardeal Filoni, 22 de outubro de 2017).
A ideia central neste processo de preparação para o MME é inserir dentro da programação ordinária e
habitual  das Igrejas locais,  a temática e o espírito do mês missionário,  visando a conversão pastoral
missionária. Será uma ocasião para despertar, animar e não cansar as comunidades.
 Assim,  o  projeto  para  o  Mês  Missionário  Extraordinário  convocado pelo  papa  terá  grande  relevância
eclesial para todos os sujeitos da missão. Além das Comissões Episcopais, a proposta servirá para todos os
organismos de Comunhão e Participação da CNBB (CNP, CND, CRB, CNIS, CNLB e outros organismos).

3. Dimensões do MME
As cartas de motivação e convocação do papa Francisco e do Cardeal Filoni para o Mês Missionário 
Extraordinário indicam seis dimensões:

3.1. Encontro
Destacar a centralidade da pessoa e missão de Jesus Cristo. A missão nasce do encontro com
Jesus que dá novo horizonte a vida (DAp 29). O encontro com Jesus Cristo vivo em sua Igreja é
pessoal: Eucaristia, Palavra de Deus, oração pessoal e comunitária.
3.2. Testemunho e vivências
Valorizar os padroeiros da missão, Santa Terezinha e São Francisco Xavier e o testemunho dos
santos e santas, mártires da missão e confessores da fé, expressão das Igrejas dispersas em
todo o mundo.
3.3. Formativa
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Reflexão bíblica teológica sobre a identidade missionária de todo povo de Deus, a partir da
temática do MME e da Carta Apostólica Maximum Illud do Papa Bento XV. Recuperar a proposta
de  itinerário  formativo  do  discípulo  missionário  descrito  no  documento  de  Aparecida.
Considerar a evolução histórica do conceito da missio ad gentes e elaborar fundamentação dos
conceitos de missão programática e paradigmática.
3.4. Caridade missionária
Atenção aos povos da Amazônia legal, com suas realidades. Promover a coleta missionária e
valorizar ações concretas de compromisso com os mais pobres. Promover visitas missionárias.
3.5. Cooperação
Conectar o MME com o Sínodo para Amazônia; envio ad gentes como sinal de acolhimento e
fortalecimento das motivações do MME; através de um aplicativo, criar banco de dados dos
missionários. Dar maior visibilidade e impulsionar os projetos Igrejas irmãs e Ad Gentes e as
diversas experiências missionárias, destacando o testemunho de missionários (as) que atuam
dentro e fora do Brasil.
3.6. Celebrativa
Propostas: Abertura nacional do MME no dia 1/10/19 no santuário nacional de Aparecida e em
cada  Igreja  Particular;  valorizar  o  Dia  Mundial  Missões  com  a  vigília  que  antecede  no  dia
19/10/19; propor aos folhetos litúrgicos a oração dos fiéis e a oração missionária; incentivar a
novena  e  terço  missionário;  propor  ligação  com  os  meses  temáticos  (mariano,  vocacional,
semana  da  família  e  bíblia),  valorizar  a  temática  do  MME  nos  retiros  dos  padres,  dos
consagrados(as) e seminaristas; inserir a temática do MME na novena dos padroeiros.

4. Propostas para o MME

  ÂMBITO REGIÃO PASTORAL

 Em relação às Visitas Missionárias Regionais e Vigília Missionária no dia 19/10/2019: 

Proposta: Cada região pastoral escolhe no CRP uma paróquia (ou setor de uma paróquia) para receber as
visitas  missionárias  em mutirão regional  no dia 19/10/2019, ou,  caso queiram estender por  mais  dias,
encerrando no dia 19/10/2019.  No final  do dia,  seja realizado no local  das visitas a Vigília  Missionária
regional, com um folheto diocesano apropriado para a ocasião. O COMIRP pode viabilizar a preparação e
execução dessa missão. Os missionários poderiam receber como sinal a cruz missionária proposta para
acompanhar o MME e também uma camiseta própria com o logo do MME. 

ÂMBITO PAROQUIAL

 Em relação à Abertura do MME em nível paroquial:
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Proposta: Que seja realizada uma celebração solene, na qual se utilize o folheto preparado para esta ocasião
pela equipe diocesana. Poderia ser realizado também o envio dos coordenadores das novenas missionárias
que se realizarão na paróquia e dos missionários que irão participar das Visitas Missionárias Regionais.

 Em relação à Novena Missionária:

Proposta: Que a novena seja amplamente divulgada e participada na paróquia, como um tempo forte de
amadurecer a consciência missionária no interior da comunidade Paroquial. 

 Em relação à Vigília Missionária no dia 19/10/2019:

Proposta: Diferentemente do evento dos 24hs para o Senhor, na qual os grupos se revezem ao longo de
24hs, poderia ser uma vigília como é a da JMJ, com duração de 1h30-2h. O conteúdo da Vigília poderia ser
preparado num folheto diocesano de maneira que todas as paróquias possam utilizar.

 Em relação aos Temas para Novenas propostas para as festas dos Padroeiros.

Proposta: Averiguar se terá algum subsídio nacional para este fim. Caso não tiver, elaborar um subsídio
diocesano para que as paróquias possam se valer deste material na preparação das festas dos padroeiros. 

Tema geral: Batizados e enviados: a Igreja de Cristo em missão no mundo.

3.1. O encontro com Jesus Cristo.
3.2. Batizados e enviados.
3.3. Missão, identidade da Igreja (focar no testemunho do padroeiro da comunidade).
3.4. Missão além-fronteiras.
3.5. Testemunhas da missão.
3.6. Caridade, fonte e expressão da missão.
3.7. Formação de discípulos missionários.
3.8. Missão e o bem comum com atenção às Políticas Públicas.
3.9. Missão e sínodo da Amazônia.
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