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Um recurso para a renovação na Igreja Católica.

Apoiar o trabalho das Pontifícias Obras Missionárias.

Recursos para a Igreja de Cristo em 
Missão no Mundo

Grupos
Eucaristia
Oração
Escritura
Testemunho
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Um recurso para a renovação na Igreja 
Católica.

O Belong é um recurso para que as comunidades 
atraiam jovens e jovens adultos para a vida e a missão 
da Igreja. 

Ele fornece um caminho claro de implementação para 
dioceses, paróquias e escolas que procuram envolver-se 
no Mês Missionário Extraordinário (outubro de 2019) e 
além deste.

Renovação 
Extraordinária.

belong.

O QUÊ??
APOIANDO A FORMAÇÃO E 
CAMINHOS DE MISSÃO.

Belong é um recurso de formação e missão que se 
concentra na teologia do encontro, no anúncio do 
Evangelho kerigmático e na participação na vida e na 
missão da Igreja Católica.

Os recursos foram desenvolvidos para abordar 
as quatro dimensões do Mes Missionário 
Extraordinário: encontro, testemunho, formação e 
ação.

Juntos, eles formam um caminho dentro do processo de 
pertencer, acreditar e tornar-se. 

Todos os programas de formação têm como foco apoiar 
a renovação missionária através do reconhecimento de 
“pontos de entrada” na fé. 

ENCONTRO
Um encontro pessoal 
com Jesus vivendo em 
Sua Igreja através da 
Eucaristia, da Escritura 
e da oração.

TESTEMUNHO
Testemunho como 
expressão da Igreja 
dispersa pelo mundo

FORMAÇÃO
Formação missionária 
bíblica, catequética, 
espiritual e teológica.

AÇÃO
Tornar-se discípulos 
missionários, marcados 
por actos de caridade.

“A acção missionária é o paradigma de 
toda a obra da Igreja.” 

- Evangelii Gaudium 15

Grupos + Eucaristias + Oração + 
Escritura + Testemunho



DESPERTAR E REVIGORAR A MISSÃO.

QUEM?
RENOVAÇÃO PARA TODOS. 

Paróquias, escolas, comunidades e indivíduos podem 
ter acesso a todos os recursos do Mês Missionário 
Extraordinário.

 
Belong é projetado para ser relevante e acessível para 
a Igreja Católica universal. Os programas devem ser 
acessíveis para contextos onde a Igreja tanto é uma 
realidade nova como existente.

PARISH

ESCOLA COMUNIDADE

O Papa Francisco anunciou o Mes Missionário Extraordinário 
(outubro de 2019) para celebrar o centenário da Carta Apostóli-
ca Maximum Illud.

Despertar a consciência da missio ad gentes (missão às nações) 
e revigorar o sentido da responsabilidade de anunciar o 
Evangelho com novo entusiasmo são temas que combinam a 
preocupação pastoral do Papa Bento XV em Maximum Illud 
com a vitalidade missionária expressa pelo Papa Francisco 
nas suas mais recentes obras Evangelii Gaudium (Alegria do 
Evangelho) e Christus Vivit (Cristo Vive).

Mes Missinãrio  
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HORÁRIO
GRUPOS TESTEMUNHO ESCRITURA

JULHO

AGOSTO 

SETEMBRO

OUTUBRO
Mês Missionãrio
Extraordinário

NOVEMBRO 

ORAÇÃO EUCARISTIA

Grupo 1
Tema: Encontro

Grupo 2
Tema: Testemunho

Grupo 3
Tema: Formação

Grupo 4
Tema: Ação

Workshop de 
Testemunho

Levar a cabo um 
Workshop de 

Testemunho nas 
escolas e paraquiás

Estudo 1
Tema: Deus ama

Estudo 2
Tema: Cristo salva

Estudo 3
Tema: Cristo está vivo

Estudo 4
Theme: Eu estou vivo

Rosário Missionário
Tema: 

Batizado e enviado

Missa da Juventude 
/ Missão

Tema: 
Batizado e enviado

Além
Explorar oportunidades de renovação para implementação continuada para lá do Mes Missionãrio Extraordinária 

Cronograma de implementação
Mes Extraordinário da Missão

ACREDITE
Oração 
Escritura

TORNAR-SE 
Testemunho

PERTENCER
Grupo
Eucaristia

+ ALÉM 
Conecte-se além 
das iniciativas de 
EMM

RECURSOS
PERTENCEM. ACREDITE. TORNAR-SE.

Os recursos pertencentes incluem 
recursos para formação e missão em 
pequenos grupos, Missas, oração, 
escritura e testemunho.

Os recursos são disponibilizados em 
inglês, italiano, francês, espanhol e 
português. Os parceiros podem apoiar a 
tradução para outras línguas.

Os recursos de renovação são de livre 
acesso.



PERTENCER

GRUPO
Encounter é uma série de pequenos grupos de quatro 
partes, para jovens ou grupos de jovens adultos, que 
visa facilitar oportunidades relevantes e envolventes de 
formação e companheirismo. Os temas explorados na 
série inicial são baseados em torno das dimensões do 
Mês Missionário Extraordinário: encontro, testemunho, 
formação e ação
Recursos: Séries de pequenos grupos, incluindo 
folhetos para líderes e participantes e apresentações 
em PowerPoint.

EUCARISTIA 
A Youth Masses ou Mission Masses destaca o 
engajamento dos jovens e suas famílias na Eucaristia 
e na vida e missão mais amplas da Igreja. Estas Missas 
oferecem uma oportunidade de convidar a Igreja a 
estender a mão e convidar outros para a Eucaristia.
Recursos: Guia da Missa da Juventude, Modelo 
da Missa da Juventude, material promocional da Missa.

BELIEVE

ORAÇÃO
Seedé é o recurso de oração de intercessão que encoraja
a um aprofundamento na oração pessoal, enquanto 
realça a oração pela missão da Igreja. O recurso de 
oração inicial inclui o Terço da Missão.
Recursos: Folheto de Oração  de Intercessão, 
Folheto do Terço Missionário, modelo de programa e 
recurso promocional.

ESCRITURA
Believe é um estudo bíblico de quatro partes que pode 
ser usado em contextos de grupos pequenos. Os temas 
explorados na série inicial são baseados em torno das 
grandes verdades exploradas no Christus Vivit: Deus 
ama, Cristo salva, Ele está vivo, nós estamos vivos. 
Recursos: Séries de pequenos grupos incluindo
folhetos para líderes e participantes.

TORNAR-SE

TESTEMUNHO
Share Your Story é  um  workshop  e  programa  de
formação  que  forma  e  prepara  indivíduos  para
formarem e darem o seu testemunho em todas as 
circunstâncias.
Recursos: Workshop   de   testemunho,   vídeo 
de formação, folheto, exemplos de testemunho.



PORQUÊ?
DEUS AMA-TE. CRISTO SALVA-TE. ELE ESTÁ VIVO.
- CHRISTUS VIVIT

Belong baseia-se na convicção de que todos são convidados a pertencer à Igreja, a crer em Cristo e a tornar-se cristãos.

A comunidade eclesial local fornece o contexto para este processo de pertencer, acreditar e tornar-se dentro da fé católica através 
de uma série de pontos de entrada. Estes pontos de entrada são facilitados através de um processo de acompanhamento para um 
encontro com Cristo e Sua Igreja. A Belong apoia estas comunidades na superação dos desafios enfrentados para facilitar estes 
momentos de encontro através da entrega de um caminho de formação e missão simplificado, dirigido a jovens e jovens adultos.

O Mes Missionário Extraordinário, em outubro de 2019, procura envolver todos os fiéis na formação e missão. Não é um fim 
em si mesmo, mas um meio para revitalizar, renovar e despertar o compromisso contínuo com a vida e a missão da Igreja. 
Proporciona uma oportunidade para nos concentrarmos na renovação missionária em quatro domínios: encontro, testemunho, 
formação e acção.

O ênfase em reavivar e despertar a consciência do chamamento batismal à missão e a responsabilidade de proclamar o Evangelho 
são evidentes no contexto atual da Igreja para lá do Mes Missionário Extraordinário. Com base em iniciativas como o Sínodo 
sobre os Jovens, a Fé e o Discernimento Vocacional e a Exortação Apostólica Christus Vivit, combinadas com documentos da 
Igreja como o Maximum Illud e o Evangelii Gaudium, a Belong procura tornar a missão da Igreja uma realidade prática para 
todos os batizados, incluindo jovens e jovens adultos.

Os programas iniciais de formação procuram proporcionar um caminho claro para realizar as aspirações do Mes Missionário 
Extraordinário. Acima de tudo, o objectivo destes recursos é assegurar que todos se sintam como se pertencessem à vida e missão 
da Igreja. Após o Mes Missionário Extraordinário, a Belong libertará mais recursos para apoiar a renovação das comunidades 
católicas.

Os recursos da Belong foram inicialmente desenvolvidos dentro da Arquidiocese de Canberra e Goulburn, Austrália, por um líder 
no ministério da juventude, Huw Warmenhoven, em colaboração com Catherine Ransom da Missão Católica.
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ACEDA AOS RECURSOS HOJE MESMO
WWW.BELONGRESOURCE.COM

Todos os recursos podem ser acedidos’ gratuitamente em www.belongresource.com 

Para aceder aos recursos, clique na barra de menus, depois em ‘Recursos’ e inscreva-se na sua própria conta pessoal. 

Todas as Paróquias, escolas e indivíduos associados à sua organização podem também criar a sua própria conta pessoal.

(C) Belong 2019.



Um recurso para a renovação na Igreja Católica.
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