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1 Prefácio - nossa missão central 

„Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância.“ (Jo 10,10) 

Missio é uma organização mundial da Igreja Católica e apóia as igrejas locais na África, Ásia, América 

Latina e Oceania com a finalidade de possibilitar a todos os seres humanos uma „vida em abundância“. 

Isso engloba a disponibilidade do indispensável para viver, a liberdade e vida digna do ser humano, 

seu acesso à educação e à comunidade bem como a capacidade de estruturar sua vida por si mesmo. 

„Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.“ (Mt 4,4) 

Missio apóia em primeiro lugar projetos com ênfase missionária que direta ou indiretamente servem à 

proclamação da palavra de Deus, isto é, Missio apóia projetos pastoral-missionários com e nas 

respectivas igrejas locais. Temos em comum a ampla partcipação na Igreja Mundial. Pelo intercâmbio 

fraternal e pela capacidade mútua de aprendizagem queremos tornar visível o reino de Deus desde já 

entre os seres humanos e povos. Missio verifica particularmente as necessidades pastorais das igrejas 

locais economicamente pobres, procurando amenizá-las na medida do possível. 

Missio apóia projetos sustentados pelas igrejas locais que são realizados de maneira autônoma. Este 

apoio busca melhorar as condições de vida de forma sustentável e capacitar as pessoas para que 

possam formular seus problemas e suas idéias por si mesmas e sejam suficientemente fortes para 

realizar as mudanças necessárias. 

Missio fortalece estruturas que apóiem a igualdade entre homens e mulheres bem como a promoção de 

crianças em todas as fases da vida. Ela apóia igualmente estruturas que se oponham ao 

desfavorecimento social. Consequentemente a ajuda às mulheres é de extrema importância. 

Missio apóia projetos que considerem a autonomia cultural, que respeitem o ambiente religioso e que 

transmitam o espírito cristão numa atuação em parceria. 

O apoio social é acessível para todos – independemente da etnia ou religião – e resulta da atitude 

básica de amor incondicional aos mais necessitados. Isto fazemos seguindo o exemplo de Jesus que 

curou dez leprosos, mesmo que apenas um deles tenha voltado para lhe agradecer e louvar a Deus (Lc 

17, 11-19). 

„Por isso, vistam a armadura de Deus para que, no dia mau, vocês possam resistir e permanecer 

firmes, superando todas as provas.“ (Ef 6,13) 

Missio rejeita a corrupção e qualquer forma de exploração física ou espiritual – não só no próprio 

ambiente, mas também na situação difícil das igrejas locais. 

Neste contexto a particular atenção destina-se aos oprimidos, às viuvas e aos órfãos. 

Missio, portanto, tem como meta „a livre proclamação da palavra de Deus, a celebração dos 

sacramentos e o serviço do amor” (cf. a encíclica „Deus caritas est“ de Bento XVI., II.parte, 25 a). 
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2 Lista dos países apoiados 

 

© CC BY-SA 3.0 / TUBS 

Missio apóia projetos nos seguintes países: 

2.1 na África:  

África do Sul, Burkina Faso, Burundi, Camarões, República do Congo, Etiópia, Quênia, Madagascar, 

Malauí, Nigeria, Ruanda, Senegal, Sudão do Sul, Tanzânia, Uganda, Zambia, Zimbábue 

2.2 na Ásia:  

China, Índia, Indonésia, Iraque, Mianmá, Nepal, Filipinas, Sri Lanka, Síria, Tailândia, Timor Leste 

2.3 na América Latina:  

Argentina, Brasil, Colômbia, Equador, Haiti, Nicaragua, Venezuela 

2.4 na Oceania: 

Fiji, Papua Nova Guiné 

2.5 adicionalmente 

o „país exemplo ou tema exemplo“ da Missio escolhido por um ano duranto o qual recebe atenção 

especial 

  

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:TUBS
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3 Lista de setores de projetos apoiados 

I. PASTORAL 

1. Formação 

2. Infra-estrutura 

3. Material 

II. EDUCAÇÃO 

1. Formação e capacitação 

2. Infra-estrutura 

3. Material 

III. SOCIAL 

1. Atendimento de crianças 

2. Progamas materno-infantis 

3. Saúde e higiene 

4. Alimentação e agricultura 

5. Assistência em casos de catástrofe 

IV. DIREITOS HUMANOS E 

ADVOCACIA 

1. refugiados 

2. migrantes 

3. trabalho solidário 

4. direitos da proteção das minorias 

5. direitos territoriais 

4 Lista de projetos NÃO apoiados 

Missio NÃO apóia os seguintes projetos: 

a) Seminários de curta duração 
b) Pessoas individuais 
c) Bolsas na Europa e nos EUA 
d) Veículos de qualquer tipo 
e) Aquisição de terrenos 
f) Apadrinhamento de crianças 
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5 Condições para a concessão de ajuda financeira 

Solicitações de apoio devem ser encaminhadas exclusivamente via internet através do formulário, que 

se encontra em: http://application.missio.at. Caso o seu pedido seja considerado pré-selecionado, 

entraremos em contato com os senhores o mais breve possível e enviaremos os respectivos formulários 

de solicitação. 

O tratamento quanto ao conteúdo de um projeto se fará exclusivamente após o recebimento destes 

formulários de solicitação completamente preenchidos, acompanhados por carta de recomendação do 

bispo local ou do/da superior(a) da congregação. 

Em caso da aceitação do projeto será mandada ao parceiro do projeto uma carta de aprovação e um 

acordo de cooperação de prestação de benefício por escrito referente ao projeto. O acordo de 

cooperação precisará ser assinado pelas duas partes (o solicitante e a Missio). O acordo de cooperação 

contém todos os direitos e deveres mútuos. 

Só após o recebimento do Contrato de Prestação de Benefício assinado pode ser transferido o apoio 

financeiro ou a primeira parcela do mesmo. O pagamento será feito na medida da efetiva necessidade e 

da disponibilidade dos meios. 

1. O parceiro do projeto compromete-se a realizar o projeto conforme a proposta anexa. Quaisquer 

alterações quer das atividades, quer do uso dos recursos orçamentários, quer da duração do 

projeto deve ter aprovação prévia por escrito da Missio. Considera-se também uma alteração 

quando um ítem dos custos ultrapassar 10% do valor previsto. 

2. O parceiro do projeto obriga-se a implementar o projeto em questão em concordância com as 

diretrizes vigentes da igreja local. 

3. Os recursos orcamentários devem ser utilizados em conformidade com o acordo de cooperação, 

seguindo os princípios de economia, de eficiência econômica e de utilidade. 

4. O parceiro do projeto é obrigado a enviar, sem ser rogado, os relatórios narrativos 

semestralmente para a Missio. No caso de uma duração menor, enviar imediatamente após o 

término do projeto. Trata-se de relatórios sobre o andamento do projeto e prestações de contas 

intermediárias ou de um relatório final com uma prestação de contas final. Os relatórios e as 

prestações de contas têm um prazo de dois meses após o final do referido período para chegar na 

Missio. Caso ultrapasse esta data, a Missio se reserva o direito de suspender outros pagamentos 

até à chegada dos documentos necessários.  

 Os relatórios devem ser escritos em alemão ou inglês ou francês ou espanhol ou português. Os 

relatórios devem seguir às estruturas estabelecidas na solicitação de projeto, isto é, devem tratar 

das medidas programadas e apresentar que objetivos foram realizados no referido período. Ao 

enviar os relatórios e as prestações de contas deve-se utilizar os formatos impostos pela Missio. As 

prestações de contas intermediárias e finais devem ser completadas por cópias das notas fiscais 

contendo o valor, a indicação da moeda e do serviço, além da data e o período do serviço. Os 

textos das notas fiscais devem ser enviados em uma das línguas acima citadas. 

5. A Missio reserva-se o direito de visitar o parceiro do projeto in loco e examinar as medidas do 

projeto financiadas em termos de conteúdo e finanças. 

6. O parceiro do projeto declara-se disposto a colocar à disposição da Missio material fotográfico e 

informações de fundo sobre o referido projeto. 

7. No caso de não cumprimento de uma das condições deste acordo de cooperação a Missio se 

reserva o direito de suspender o pagamento das outras parcelas até o esclarecimento do assunto. 

8. No caso de não haver o devido esclarecimento e no caso do não cumprimento continuado de uma 

das condições, a Missio reclamará a restituição do valor total dos recursos orçamentários já pagos. 

http://application.missio.at/
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6 A correspondência relativa a um projeto corrente 

A correspondência relativa a um projeto corrente PRECISA indicar o número do projeto e seu título. 

As seguintes informações devem constar no campo « Assunto »do seu e-mail : 

Número do projeto, título do projeto/diocese/país. 

Sem essas informações não é possível responder ao seu pedido. 

7 Solicitação de projeto ONLINE 

http://application.missio.at  

As Pontifícias Obras Missionárias amparam o desenvolvimento da Igreja e assim também muitas 

pessoas nas 1.100 dioceses mais necessitadas do mundo. A Missio apoia projetos pastorais e sociais 

tais como a construção de igrejas, centros comunitários e de saúde e numerosas iniciativas de 

formação. Em primeiro plano estão sempre as necessidades espirituais e físicas do ser humano. Para a 

Missio são de especial importância os projetos que apoiam o crescimento da Igreja nos países do 

hemisfério sul. Ao mesmo tempo os beneficiários deveriam receber um auxílio inicial que permita 

ajudar a si mesmos. 

Os projetos apoiados por nós devem atestar a ação de Deus na nossa vida e como podemos participar 

juntos no crescimento da Igreja e na proclamação do evangelho. 

Pedimos que nos informem através do formulário online o seu contato e descrevam o seu projeto 

dentro da perspectiva da nossa missão central. Devido ao grande número de pedidos que recebemos 

diariamente, temos de fazer uma pré-seleção apropriada. Para melhorar as chances de o seu projeto 

ser pré-selecionado, deveriam atentar aos seguintes ítens: 

a) Ajudem-nos a entender bem os objetivos do seu projeto, elaborando uma breve descrição 

informativa do mesmo. 

b) Descrevam no ítem “dimensão espiritual” como o seu projeto poderia atestar a ação de Deus. 

c) Informem-nos que tipo de projeto pretendem realizar (ver a lista das alternativas. Em caso de 

escolher OUTROS explicitem isso também na breve descrição). 

d) Definam as áreas de assuntos cobertas pelo seu projeto (ver a lista de seleção múltipla – p.ex. 

refugiados, água, apoio a mulheres etc.) 

Atenção: Se não forem devidamente descritos todos os ítens, não poderemos levar em consideração o 

seu projeto. 

Depois de terem enviado o formulário online da solicitação de projeto devidamente preenchido 

receberão um número de referência que deve ser indicado em toda a correspondência referente à sua 

solicitação de projeto. 

http://application.missio.at/

