
MÊS MISSIONÁRIO EXTRAORDINÁRIO -MME

http://www.pom.org.br/wp-content/uploads/2018/08/logo-mme.png


O QUE É O MÊS MISSIONÁRIOEXTRAORDINÁRIO?

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, 7/9/2017).

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).



COMO CELEBRAREMOS O MME?

Aqui em nossa diocese, teremos alguns momentos marcantes 
da celebração do MME: 

1- Abertura do Mês Missionário Extraordinário
• Romaria a Aparecida para a Celebração Nacional: será

enviada uma delegação diocesana com 1 membro de
cada COMIRP.

• Celebração Diocesana de Abertura: Celebração Eucarística
presidida pelo Bispo com a liturgia preparada por
membros do COMIDI e Equipe Diocesana de Liturgia

• Celebração Paroquial: A mesma celebração, mas a ser
realizada nas paróquias.



2- Novena Missionária 2019

Este ano, será de grande importância a divulgação e a articulação da
celebração da Novena Missionária, preparada pelas Pontifícias Obras
Missionárias, em todas as comunidades paroquiais.

3- Proposta da IAM:

• 4 encontros para crianças no MME – A Infância e Adolescência
Missionária irá disponibilizar um roteiro que pode ser utilizada em
todas as paróquias para envolver a infância e juventude neste
movimento missionário.

• O primeiro é uma reflexão sobre a missão e necessidade de
evangelizar;

• O segundo é uma reflexão a partir da Palavra de Deus sobre a
realidade missionária;

• O terceiro é o gesto concreto de participação nas visitas da Região
Pastoral;

• O quarto é um momento celebrativo e de partilha das experiências.



4- Visitas Missionárias nas Regiões Pastorais no dia 
19/10/2019

5- Vigília Missionária nas Regiões Pastorais e nas 
Paróquias dia 19/10/2019 

6- Romaria Nacional do MME 20/10/2019: será enviada 
uma delegação diocesana com 1 membro de cada COMIRP 
(membros diferentes da delegação para a abertura do mês 
missionário).

7- DNJ com a Temática do MME 27/10/2019 – detalhes 
serão divulgadas mais à frente. 

8- Encontro Diocesano do IAM 27/10/2019 – detalhes 
serão divulgadas mais à frente. 



Cinco momentos fundamentais 
neste processo: 

• Reunião do COMIDI com os Párocos e representantes das
Paróquias Sedes das Visitas Missionárias nas Regiões
Pastorais na primeira semana de julho. Esta reunião
apresentará de forma mais detalhada a proposta do COMIDI
às paróquias e ao mesmo tempo, colherá as propostas das
paróquias, de maneira que cada Visita será única na sua
preparação e execução.

• Primeira Reunião do COMIRP com a Paróquia Sede – tem
como objetivo fazer o levantamento da estrutura e partes
mais práticas da missão, dando encaminhamento às questões
que precisam de preparação mais ampla.

• Segunda reunião do COMIRP com a paróquia Sede – tem
como objetivo ajudar a pensar o envolvimento da
comunidade paroquial na realização da Visita.



• Terceira reunião do COMIRP com a Paróquia Sede – tem
como objetivo ver o andamento da preparação e resolver
quaisquer pendências que ainda permaneçam.

• Formação dos visitadores - As datas e a modalidade desta
formação serão escolhidas pelo CRP. O conteúdo será
preparado pelo COMIDI. Os protagonistas dessa formação
serão os membros do COMIRP. A formação acontecerá entre
o encerramento das inscrições (30 de setembro) e a sexta
antes da missão (18 de outubro).

• Reunião de Avaliação com o COMIRP e a Paróquia Sede –
tem como objetivo colher a experiência deste MME, o
envolvimento da região pastoral e da paróquia sede, os
pontos positivos e os pontos que podem melhorar ou
modificar na próxima vez.



A programação Proposta para o dia das 
Visitas

•08:00 
• Acolhida e café (paróquia Sede)
• Oração Inicial (Setor Juventude)

•09:00 – 12:00 – Visitas na Casas

•12:00-14:00 – Almoço (Paróquia Sede)

•14:00 – 17:00 – Visitas nas casas

•17:15 – Café da tarde (Paróquia Sede)

•18:00 – 20:00 – Missa e Vigília Missionária
• Liturgia (Setor Juventude com Equipe Paroquial)
• Animação da Vigília (Setor Juventude)




