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RITOS INICIAIS

de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna.

30º DOMINGO
DO TEMPO COMUM

PR: Senhor, tende piedade de nós.
AS: Senhor, tende piedade de nós.

Animador: Irmãos e irmãs, hoje celebramos
o Dia Mundial das Missões. Neste mês
missionário estamos refletindo a temática Jesus Cristo é missão, cuja inspiração
bíblica é “Não podemos deixar de falar
sobre o que vimos e ouvimos” (At 4,20).
O grito por compaixão do cego Bartimeu,
expresso no Evangelho, é o grito de tantas pessoas que sofrem as consequências da exclusão e da fragilidade experimentadas por aqueles que estão à beira
do caminho neste contexto de pandemia.
O grito “tem compaixão de mim” fez
nascer entre nós missionários da compaixão e da esperança.

PR: Cristo, tende piedade de nós.
AS: Cristo, tende piedade de nós.
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CANTO DE ENTRADA

1. Ó Senhor, nós estamos aqui,
junto à Mesa da celebração,
simplesmente atraídos por Vós,
desejamos formar comunhão!
Igualdade, fraternidade, nesta Mesa
nos ensinais. As lições que melhor
educam, na Eucaristia é que nos dais!
2. Este encontro convosco, Senhor,
incentiva a justiça e a paz;
nos inquieta e convida a sentir
os apelos que o pobre nos faz.
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SAUDAÇÃO E ACOLHIDA

3

ATO PENITENCIAL

PR: Irmãos, reconheçamos as nossas
culpas para celebrarmos dignamente os
santos mistérios. Confessemos os
nossos pecados.
AS: Confesso a Deus todo-poderoso e a
vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas
vezes por pensamentos e palavras,
atos e omissões, por minha culpa,
minha tão grande culpa. E peço à
Virgem Maria, aos anjos e santos, e a
vós, irmãos e irmãs, que rogueis por
mim a Deus, nosso Senhor.
PR: Deus todo-poderoso tenha compaixão

PR: Senhor, tende piedade de nós.
AS: Senhor, tende piedade de nós.
PR: Deus todo-poderoso tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna.
AS: Amém.
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GLÓRIA

Glória a Deus nas alturas, e paz na terra
aos homens por Ele amados. Senhor
D e u s , r e i d o s C é u s , D e u s Pa i
todo-poderoso: nós vos louvamos, nós
vos bendizemos, nós vos adoramos,
nós vos glorificamos, nós vos damos
graças por vossa imensa glória. Senhor
Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor
Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus
Pai. Vós que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós. Vós que tirais o
pecado do mundo, acolhei a nossa
súplica. Vós que estais à direita do Pai,
tende piedade de nós. Só vós sois o
Santo, só vós, o Senhor, só vós, o
Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito
Santo, na glória de Deus Pai. Amém.
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ORAÇÃO DO DIA

PR: Deus eterno e todo-poderoso,
aumentai em nós a fé, a esperança e a
caridade e dai-nos amar o que ordenais
para conseguirmos o que prometeis.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso
Filho, na unidade do Espírito Santo.
AS: Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
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PRIMEIRA LEITURA
Jr 31,7-9

Leitura do Livro do Profeta Jeremias.
Isto diz o Senhor: “Exultai de alegria por
Jacó, aclamai a primeira das nações;
tocai, cantai e dizei: 'Salva, Senhor, teu
povo, o resto de Israel'.8Eis que eu os
trarei do país do Norte e os reunirei desde
7

as extremidades da terra; entre eles há
cegos e aleijados, mulheres grávidas e
parturientes: são uma grande multidão
os que retornam. 9Eles chegarão entre
lágrimas e eu os receberei entre preces;
eu os conduzirei por torrentes d'água, por
um caminho reto onde não tropeçarão,
pois tornei-me um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito”. Palavra do
Senhor.
AS: Graças a Deus.
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SALMO RESPONSORIAL
Sl 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6 (R. 3)

R. Maravilhas fez conosco o Senhor,
exultemos de alegria!
1

Quando o Senhor reconduziu nossos
cativos,*
parecíamos sonhar;
2a
encheu-se de sorriso nossa boca,*
2b
nossos lábios, de canções. R.
2c

Entre os gentios se dizia: 'Maravilhas*
fez com eles o Senhor!'
3
Sim, maravilhas fez conosco o Senhor,*
exultemos de alegria! R.
2d

4

Mudai a nossa sorte, ó Senhor,*
como torrentes no deserto.
5
Os que lançam as sementes entre
lágrimas,*
ceifarão com alegria. R.
6

Chorando de tristeza sairão,*
espalhando suas sementes.
cantando de alegria voltarão,*
carregando os seus feixes! R.
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SEGUNDA LEITURA
Hb 5,1-6

Leitura da Carta aos Hebreus. 1Todo
sumo sacerdote é tirado do meio dos
homens e instituído em favor dos
homens nas coisas que se referem a
Deus, para oferecer dons e sacrifícios
pelos pecados. 2Sabe ter compaixão dos
que estão na ignorância e no erro, porque
ele mesmo está cercado de fraqueza.
3
Por isso, deve oferecer sacrifícios tanto
pelos pecados do povo, quanto pelos
seus próprios. 4Ninguém deve atribuir-se
esta honra, senão o que foi chamado por
Deus, como Aarão. 5Deste modo, também Cristo não se atribuiu a si mesmo a
honra de ser sumo sacerdote, mas foi

aquele que lhe disse: “Tu és o meu Filho,
eu hoje te gerei”. 6Como diz em outra
passagem: “Tu és sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedec”. Palavra
do Senhor.
AS: Graças a Deus.
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ACLAMAÇÃO
Cf. 2Tm 1,10

R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Jesus Cristo, Salvador, destruiu o mal e a
morte; fez brilhar, pelo Evangelho, a luz e a
vida imperecíveis.
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EVANGELHO
Mc 10,46-52

PR: O Senhor esteja convosco.
AS: Ele está no meio de nós.
PR: ✠ Proclamação do Evangelho de
Jesus Cristo segundo Marcos.
AS: Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo: 46Jesus saiu de Jericó,
junto com seus discípulos e uma grande
multidão. O filho de Timeu, Bartimeu,
cego e mendigo, estava sentado à beira
do caminho. 47Quando ouviu dizer que
Jesus, o Nazareno, estava passando,
começou a gritar: “Jesus, filho de Davi,
tem piedade de mim!” 48Muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava
mais ainda: “Filho de Davi, tem piedade
de mim!” 49Então Jesus parou e disse:
“Chamai-o”. Eles o chamaram e disseram: “Coragem, levanta-te, Jesus te
chama!” 50O cego jogou o manto, deu um
pulo e foi até Jesus. 51Então Jesus lhe
perguntou: “O que queres que eu te
faça?” O cego respondeu: “Mestre, que
eu veja!” 52Jesus disse: “Vai, a tua fé te
curou”. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho.
Palavra da Salvação.
AS: Glória a vós, Senhor.
HOMILIA
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PROFISSÃO DE FÉ

Creio em Deus Pai todo-poderoso,
criador do céu e da terra. E em Jesus
Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,
que foi concebido pelo poder do
Espírito Santo; nasceu da Virgem
Maria; padeceu sob Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto e sepultado.
Desceu à mansão dos mortos;
ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos
céus; está sentado à direita de Deus
Pai todo-poderoso, donde há de vir a
julgar os vivos e os mortos. Creio no
Espírito Santo; na Santa Igreja
Católica; na comunhão dos santos; na

remissão dos pecados; na ressurreição
da carne; na vida eterna. Amém.
ORAÇÃO DOS FIÉIS
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*Sugere-se que a equipe de liturgia formule
preces que expressem a vida da comunidade.

PR: Irmãos e irmãs, colocando nossa
confiança na misericórdia e no amor de
nosso Deus da compaixão, apresentemos nossas preces:
AS: Dai-nos Senhor, missionários da
compaixão e da esperança.
1. Concedei, Senhor, ao Papa Francisco,
bispos, presbíteros, religiosos, religiosas, cristãos leigos e leigas a graça de
serem missionários e missionárias da
compaixão e da esperança, nós vos
pedimos.
2. Neste Dia Mundial das Missões, fazei,
Senhor, que os fiéis das nossas comunidades contribuam também financeiramente em
favor da obra missionária em todo o mundo,
nós vos pedimos.
3. Fortalecei, Senhor, todas as famílias
enlutadas que perderam seus entes
queridos neste tempo de pandemia, nós
vos pedimos.
4. Ensinai-nos, Senhor, a Vos servir, assim
como fez Vosso Filho Jesus Cristo, nos
pobres, sobretudo nas populações em
situação de rua e de abandono, nós vos
pedimos.
5. Iluminai, Senhor, as comunidades para
que assumam verdadeiramente a sua
identidade missionária, nós vos pedimos.
PR: Nossas preces concluamos rezando
juntos a oração do mês missionário:
Deus Pai, Filho e Espírito Santo,
comunhão de amor, compaixão e
missão. Nós te suplicamos: derrama a
luz da tua esperança sobre a
humanidade que padece a solidão, a
pobreza, a injustiça, agravadas pela
pandemia. Concede-nos a coragem
para testemunhar, com ousadia
profética e crendo que ninguém se
salva sozinho, tudo o que vimos e
ouvimos de Jesus Cristo, missionário
do Pai. Maria, mãe missionária, e São
José, protetor da família, inspirem-nos
a sermos missionários da compaixão e
da esperança. Amém.
*Louvor e Ação de Graças.
Ver número 25 deste folheto

LITURGIA EUCARÍSTICA
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APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS

1. Que maravilha, Senhor, estar aqui!

Sentir-se Igreja reunida a celebrar
Apresentando os frutos do caminho
No pão e vinho, ofertas deste altar
Bendito sejais por todos os dons!
Bendito sejais pelo vinho e pelo pão!
Bendito, bendito, bendito seja Deus
para sempre.
2. Que grande bênção servir nesta missão
Missão de Cristo, tarefa do cristão
Tornar-se Igreja, Formar comunidade
Ser Solidário, tornar-se um povo irmão
3. Que graça imensa viver a mesma fé
Ter esperança a um mundo bem melhor
Na caridade sentir-se familiares
Lutando juntos em nome de Senhor

15 SOBRE AS OFERENDAS
PR: Orai, irmãos e irmãs, ...
AS: Receba o Senhor por tuas mãos
este sacrifício, para glória do seu
nome, para nosso bem e de toda a santa
Igreja.
PR: Dai-nos, ó Deus, usar os vossos
dons servindo-vos com liberdade, para
que, purificados pela vossa graça,
sejamos renovados pelos mistérios que
celebramos em vossa honra. Por Cristo,
nosso Senhor.
AS: Amém.
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ORAÇÃO EUCARÍSTICA VIII
Sobre reconciliação - II - MR,871

PR: O Senhor esteja convosco.
AS: Ele está no meio de nós.
PR: Corações ao alto.
AS: O nosso coração está em Deus.
PR: Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
AS: É nosso dever e nossa salvação.
PR: Nós vos agradecemos, Deus Pai
todo-poderoso, e por causa de vossa
ação no mundo vos louvamos pelo
Senhor Jesus. No meio da humanidade,
dividida em contínua discórdia, sabemos
por experiência que sempre levais as
pessoas a procurar a reconciliação.
Vosso Espírito Santo move os corações,
de modo que os inimigos voltem à amizade, os adversários se deem as mãos e os
povos procurem reencontrar a paz.
AS: Fazei-nos, ó Pai, instrumentos de
vossa paz.
PR: Sim, ó Pai, porque é obra vossa que a
busca da paz vença os conflitos, que o
perdão supere o ódio, e a vingança dê
lugar à reconciliação. Por tudo de bom
que fazeis, Deus de misericórdia, não
podemos deixar de vos louvar e

a g r a d e c e r. U n i d o s a o c o r o d o s
reconciliados cantamos (dizemos) a uma
só voz:

também com vosso Filho e, nesta ceia,
dai-nos o vosso Espírito de reconciliação
e de paz.

AS: Santo, Santo, Santo, Senhor, Deus
do universo! O céu e a terra proclamam
a vossa glória. Hosana nas alturas!
Bendito o que vem em nome do Senhor!
Hosana nas alturas!

AS: Glória e louvor ao Pai, que em
Cristo nos reconciliou!

PR: Deus de amor e de poder, louvado
sois em vosso Filho Jesus Cristo, que
veio em vosso nome. Ele é a vossa
palavra que liber ta e salva toda a
humanidade. Ele é a mão que estendeis
aos pecadores. Ele é o caminho pelo qual
nos chega a vossa paz.
AS: Fazei-nos, ó Pai, instrumentos de
vossa paz.
PR: Deus, nosso Pai, quando vos
abandonamos, vós nos reconduzistes
por vosso Filho, entregando-o à morte
para que voltássemos a vós e nos
amássemos uns aos outros. Por isso,
celebramos a reconciliação que vosso
Filho nos mereceu. Cumprindo o que ele
nos mandou, vos pedimos: Santificai, ✠
por vosso Espírito, estas oferendas.
Antes de dar a vida para nos libertar,
durante a ceia, Jesus tomou o pão,
pronunciou a bênção de ação de graças e
o entregou a seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI:
ISTO É O MEU CORPO,
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
PR: Naquela mesma noite, tomou nas
mãos o cálice e, proclamando a vossa
misericórdia, o deu a seus discípulos,
dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI:
ESTE É O CÁLICE DO MEU SANGUE,
O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA,
QUE SERÁ DERRAMADO
POR VÓS E POR TODOS,
PARA REMISSÃO DOS PECADOS.
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.

PR: Eis o mistério da fé!
AS: Anunciamos, Senhor, a vossa morte
e proclamamos a vossa ressurreição.
Vinde, Senhor Jesus!
PR: Ó Deus, Pai de misericórdia, vosso
Filho nos deixou esta prova de amor.
Celebrando a sua morte e ressurreição,
nós vos damos aquilo que nos destes: o
sacrifício da perfeita reconciliação.
AS: Glória e louvor ao Pai, que em
Cristo nos reconciliou!
PR: Nós vos pedimos, ó Pai, aceitai-nos

PR: Ele nos conserve em comunhão com
o Papa Francisco e nosso Bispo Marco
Aurélio, Evaristo, Bispo da Prelazia de
Marajó, nossa Igreja irmã, com todos os
bispos e o povo que conquistastes. Fazei
de vossa Igreja sinal da unidade entre os
seres humanos e instrumento da vossa
paz.
AS: Glória e louvor ao Pai, que em
Cristo nos reconciliou!
PR: Assim como aqui nos reunistes, ó
Pai, à mesa do vosso Filho em união com
a Virgem Maria, Mãe de Deus, e com
todos os santos, reuni no mundo novo,
onde brilha a vossa paz, os homens e as
mulheres de todas as classes e nações,
de todas as raças e línguas, para a ceia da
comunhão eterna, por Jesus Cristo,
nosso Senhor.
AS: Glória e louvor ao Pai, que em
Cristo nos reconciliou!
PR: Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a
vós, Deus Pai todo poderoso, na unidade
do Espírito Santo, toda a honra e toda a
glória, agora e para sempre.
AS: Amém.

RITO DA COMUNHÃO

17

ORAÇÃO DO PAI NOSSO

AS: Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome; venha a
nós o vosso reino, seja feita a vossa
vontade, assim na terra como no céu; o
pão nosso de cada dia nos dai hoje,
perdoai-nos as nossas ofensas, assim
como nós perdoamos a quem nos tem
ofendido, e não nos deixeis cair em
tentação, mas livrai-nos do mal.
PR: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e
dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela
vossa misericórdia, sejamos sempre
livres do pecado e protegidos de todos os
perigos, enquanto, vivendo a esperança,
aguardamos a vinda do Cristo Salvador.
AS: Vosso é o reino, o poder e a glória
para sempre!
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ORAÇÃO PELA PAZ

PR: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos
vossos Apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu
vos dou a minha paz. Não olheis os

nossos pecados, mas a fé que anima
vossa Igreja; dai-lhe, segundo o vosso
desejo, a paz e a unidade. Vós, que sois
Deus, com o Pai e o Espírito Santo.
AS: Amém.
PR: A paz do Senhor esteja sempre convosco.
AS: O amor de Cristo nos uniu.
AS: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado
do mundo, tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado
do mundo, tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado
do mundo, dai-nos a paz.
PR: Felizes os convidados para a Ceia do
Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o
pecado do mundo.
AS: Senhor, eu não sou digno(a) de que
entreis em minha morada, mas dizei
uma palavra e serei salvo(a).
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CANTO DE COMUNHÃO

1. Na mesa sagrada se faz unidade,
No pão que alimenta,
que é o pão do Senhor,
Formamos família na fraternidade;
Não há diferença de raça e de cor.
Importa viver, Senhor, unidos no amor
Na participação, vivendo em comunhão!
Importa viver, Senhor, unidos no amor
Na participação, vivendo em comunhão!
2. Chegar junto à mesa é comprometer-se,
É a Deus converter-se com sinceridade.
O grito dos fracos devemos ouvir,
E em nome de Cristo, amar e servir.
3. Enquanto na terra o pão for partido,
O homem nutrido se transformará,
Vivendo a esperança num mundo melhor:
Com Cristo lutando, o amor vencerá.
4. Se participamos da Eucaristia,
É grande a alegria que Deus oferece.
Porém não podemos deixar esquecida
A dor, nesta vida, que o pobre padece
5. Assim, comungando da única Vida,
A morte vencida será nossa sorte.
Se unidos buscarmos a libertação,
Teremos com Cristo a ressurreição!
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ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO

PR: Ó Deus, que os vossos sacramentos
produzam em nós o que significam, a fim
de que um dia entremos em plena posse
do mistério que agora celebramos. Por
Cristo, nosso Senhor.
AS: Amém.

RITOS FINAIS
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ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES

PR: Enviai, Senhor, muitos operários para
vossa messe.
AS: Pois a messe é grande, Senhor, e os
operários são poucos.
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COMUNICAÇÕES
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BÊNÇÃO FINAL

PR: O Senhor esteja convosco.
AS: Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e
Filho ✠ e Espírito Santo.
AS: Amém.
*Se o ministro não for Sacerdote ou Diácono,
invocando a bênção de Deus, persigna-se,
dizendo.

PR: O Senhor todo-poderoso, Pai e Filho e
Espírito Santo nos abençoe e nos guarde.
AS: Amém.
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CANTO FINAL

O Sol que ilumina as trevas,
Transformando-as em luz;
O dia que nos traz o pão
E a noite que nos dá repouso,
Ofertamos ao Senhor
O louvor da criação
Terminada a coleta, canta-se um hino de louvor. O
ministro extraordinário da Eucaristia dirige-se ao
lugar onde se conserva a Eucaristia, toma o
cibório ou recipiente com o Corpo do Senhor,
coloca-o sobre o altar e faz genuflexão. NESTE
MOMENTO NÃO SE FAZ ADOÇÃO AO SANTÍSSIMO
SACRAMENTO, após o canto ou oração reza-se a
oração do Pai Nosso.

Animador: Vamos acolher em nosso
meio Jesus Eucarístico, cantando:
1. A ti, meu Deus, elevo meu coração,
Elevo as minhas mãos,
Meu olhar, minha voz.
A ti, meu Deus, eu quero oferecer
Meus passos e meu viver,
Meus caminhos, meu sofrer.
A tua ternura, Senhor, vem me abraçar
E a tua bondade infinita, me perdoar.
Vou ser o teu seguidor
e te dar o meu coração.
Eu quero sentir o calor de tuas mãos
Em seguida, convida os fiéis à oração do Senhor:

Ide pelo mundo, ide pelo mundo
e anunciai, e anunciai,
o Evangelho a toda criatura.

PR: Antes de participar do banquete da
Eucaristia, sinal de reconciliação e
vínculo de união fraterna, rezemos,
juntos, como o Senhor nos ensinou:

1. Eu vos envio, servidores do Reino,
onde estiverdes eu convosco estarei.
Eu vos envio, despojados de tudo,
só levareis a bagagem do amor.

AS: Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome; venha a
nós o vosso reino, seja feita a vossa
vontade, assim na terra como no céu; o
pão nosso de cada dia nos dai hoje,
perdoai-nos as nossas ofensas, assim
como nós perdoamos a quem nos tem
ofendido, e não nos deixeis cair em
tentação, mas livrai-nos do mal.

LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
Na Celebração da Palavra
Terminada a Oração dos Fiéis, faça-se a coleta
como de costume.
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CANTO DE PARTILHA E LOUVOR

Animador: Neste momento de partilha,
ajudemos, com o coração alegre, nas
necessidades de nossa comunidade,
expressando nossa gratidão a Deus.
Façamos a partilha cantando:
De mãos estendidas
Ofertamos o que de graça recebemos
1. A natureza tão bela,
Que é louvor, que é serviço,

Em seguida, o ministro faz genuflexão, toma a
hóstia e, elevando-a um pouco sobre o cibório ou
recipiente, voltado para os que vão comungar, diz:

PR: Felizes os convidados para a Ceia do
Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o
pecado do mundo.
AS: Senhor, eu não sou digno(a) de que
entreis em minha morada, mas dizei
uma palavra e serei salvo(a).
*Canto de Comunhão e Oração depois da
Comunhão, ver número 19 e 20 deste folheto.

JESUS CRISTO É MISSÃO
“Não podemos deixar de falar sobre o
que vimos e ouvimos” (At 4,20)
“Jesus Cristo é missão” foi o tema
escolhido para o mês missionário, cuja
inspiração bíblica é “Não podemos deixar
de falar sobre o que vimos e ouvimos”
(At 4,20). O novo contexto da pandemia
que se estende de forma prolongada,
evidenciou e ampliou o sofrimento, a
solidão, a pobreza e as injustiças de que
tantos já padeciam. Desmascarou
nossas falsas seguranças e desnudou
nossa fragilidade humana.
Motivados pela Mensagem do Papa para o
Dia Mundial das Missões, a Campanha
Missionária de 2021 destaca o testemunho
de missionários e missionárias da
compaixão e da esperança: “Neste
tempo de pandemia, perante a tentação
de mascarar e justificar a indiferença e a
apatia em nome de um distanciamento
social saudável, a missão de compaixão
é urgentemente necessária por sua
capacidade de fazer desse distanciamento
recomendável uma opor tunidade de
encontro, cuidado e promoção.” (Papa
Francisco).
Os missionários e missionárias da
compaixão e da esperança são pessoas
anônimas que estão na linha de frente
neste contexto de pandemia: profissionais
da saúde, famílias enlutadas com testemunho de esperança, populações em
situação de rua e abandono, migrantes
indígenas, educadores, o mundo do
trabalho, a solidariedade universal além
fronteira e a campanha “Amazônia precisa de você”, realizada no primeiro
semestre de 2020.
Como gesto concreto, em todas as Igrejas
do mundo, realiza-se nos dias 23 e 24 de
outubro a coleta missionária, destinada de
forma integral para a missão da compaixão.
Oitenta por cento dos recursos são
enviados à Congregação para Evangelização
dos Povos que faz circular um fundo
universal de solidariedade, mantendo 1.050
dioceses nas periferias mais necessitadas
do mundo. Os vinte por cento restantes
ficam no Brasil e mantém os trabalhos das
Pontifícias Obras Missionárias, compondo
uma rede mundial de oração e caridade a
serviço do Papa e da Missão da Igreja.
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