Ser um sinal de esperança
Mesmo vivendo um tempo diferente, em que o mundo passa
por uma pandemia que mudou nossas relações, a Campanha
Missionária em 2020 quer ser um sinal de esperança para
tantas vidas doadas de forma solidária. O tema escolhido “A
vida é missão” e o lema “Eis-me aqui, envia-me” (Is 6,8) irão
nos ajudar no crescimento da consciência missionária.

Tema: A vida é missão
O papa Francisco traz uma novidade na compressão da
missão, acentuando sua dimensão existencial. “Eu sou uma
missão de Deus nesta terra, e para isso estou neste mundo”
(EG, 273). A vida se torna uma missão. Ser discípulo
missionário está além de cumprir tarefas ou fazer coisas.
Está na ordem do ser. É existencial, identidade, essência e
não se reduz a algumas horas do dia.

Tema: A vida é missão
“A missão no coração do povo não é uma parte da minha vida,
ou ornamento que posso pôr de lado; não é um apêndice ou
um momento entre tantos outros da minha vida. É algo que
não posso arrancar do meu coração” (EG, 27).
Na Exortação Apostólica Gaudete et Exsultate, o papa chega a
afirmar: “Não é que a vida tenha uma missão, mas a vida é
uma missão” (27). É uma realidade de vida em que os
batizados se deixam envolver pela presença de Deus e a
transmitem para o mundo.

Quem organiza a Campanha Missionária?
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,
a Comissão para a Amazônia e outros organismos que
compõem o Conselho Missionário Nacional (COMINA).

A arte da Campanha Missionária de 2020 foi
idealizada tendo como conceito base a missão
como janela aberta para a vida. A imagem da
janela representa a capacidade do ser humano
interagir com o mundo ao seu redor e assim
despertar o real e generoso interesse para com
o seu semelhante. A janela aberta representa a
atitude de acolhida para com o mundo, uma
ponte que nos coloca em diálogo com os
desafios da vida para além de nossas fronteiras
pessoais.

No centro desta janela aberta para a vida é
apresentada a figura do Papa Francisco e de um
jovem em destaque. Nesta imagem, o Papa é
representado na espontaneidade, postura de
quem acolhe, se envolve, cuida e recebe. Ele se
coloca como exemplo de doação pelos valores do
Reino e nesta época, tão carente de referenciais,
nos dá o exemplo de uma vida onde a missão se
entrelaça com as mais simples situações do
quotidiano e se coloca em sintonia com os
ensinamentos de Jesus. A missão se caracteriza
por um dar e receber. O Papa está recebendo
também o testemunho de alegria que vem da
fragilidade do jovem.

A moldura desta construção conceitual
para a Campanha Missionária 2020 é um
fundo branco, como uma tela de pintura,
que tem a intenção de mostrar a
centralidade desta vida que ganha sentido
e cor somente na medida em que é vivida
como missão.
Nesta tela em branco, o toque do pincel
traz as marcas do artista. Todos são
chamados a deixar a própria marca da vida
missionária com horizonte ad gentes.

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

Oração do
Mês Missionário

Deus Pai, Filho e Espírito Santo,
fonte transbordante da missão,
Ajuda-nos a compreender
que a vida é missão,
dom e compromisso.
Que Maria, nossa intercessora
na cidade, no campo,
na Amazônia e em toda parte,
ajude, cada um de nós,
a ser testemunhas proféticas
do Evangelho,
numa Igreja sinodal
e em estado permanente
de missão.
Eis-me aqui, Senhor, envia-me!
Amém.

Novena Missionária
A Novena Missionária convida a mergulhar
no tema da vida que se faz missão em
diferentes realidades do Brasil. O contexto
da realidade da pandemia do coronarívus
trouxe tantas dores e feridas. Cada um de
nós aprendeu, sensíveis a essa experiência,
a ser uma Igreja mais samaritana, sinodal
em estado permanente de missão.

Novena Missionária
Para colaborar com a reflexão, a Novena
Missionária reflete a vida e o testemunho
dos diferentes sujeitos da missão que, com
ousadia e a seu modo, pronunciam: “Eis-me
aqui, envia-me” (Is 6,8). Durante os nove
dias rezaremos o tema “A vida é missão” que
se desdobra na vida missionária das famílias;
dos seminaristas; da vida consagrada; da
infância e adolescência missionária; dos
ministros ordenados; da juventude; da
Amazônia e dos idosos e enfermos.

Leitura Orante da Bíblia
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.

Vídeos da Campanha Missionária
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.

Mensagem do Papa Francisco
Durante a solenidade de
Pentecostes, no domingo de 31 de
maio, o Papa Francisco divulgou sua
mensagem para o Dia Mundial das
Missões, celebrado em 18 de
outubro de 2020, inspirada na
passagem de Isaías «Eis-me aqui,
envia-me» (Is 6, 8). O material
também apresenta uma prestação
de contas da distribuição da coleta
missionária no mundo.

“Estamos verdadeiramente
assustados, desorientados e com
medo. Dor e morte nos fazem
experimentar nossa fragilidade
humana, mas, ao mesmo tempo,
têm nos feito reconhecer como
participantes de um forte desejo
de vida e de libertação do mal.
Nesse contexto, o chamado à
missão, o convite para sair de si
mesmo por amor a Deus e ao
próximo, apresenta-se como uma
oportunidade de partilha, serviço
e intercessão. A missão que Deus
confia, a cada um de nós, faz-nos
passar do ego medroso e fechado
ao ego encontrado e renovado
pelo dom de si.”

Texto destacado da mensagem do Papa Francisco
para o Dia Mundial das Missões 2020

Santinhos dos Padroeiros
da Missão
Foram confeccionadas duas
versões dos santinhos com
os Padroeiros da Missão,
São Francisco Xavier e Santa
Teresinha do Menino Jesus.
O material traz a Oração da
Campanha Missionária.

Oração dos Fiéis
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.

Envelopes para a coleta do
Dia Mundial das Missões
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 17 e
18). 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.

Animar a Campanha Missionária
Para uma Campanha Missionária bem sucedida
é importante que o COMIDI verifique 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

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.
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