Pontificium Opus A Propagatione Fidei
Secretariatus Internationalis
Via di Propaganda 1/C, 00187 ROMA - Italia

INFORME DO PROJETO
Projeto n°: ....................................
Título do projeto: .............................................................................................................................................................
Nome do responsável: ...........................................................................................................................................................................
Endereço: ..............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
Tel.: ………………………….……… E-mail ...........................................................................................................................................

País: …………………………… Diocese: ……………………………… Paróquia .................................................................................
Custo total do projeto em: $US ……………………............. em € ……….…………………………
Subsídio recebido da POPF: …………:……………………… Data: …..…….………………………
Realização do projeto: desde …………...…………………….. até .…..……………………………..
Informe parcial:



Informe final:



Notas: ...................................................................................................................................................................................................
Sínteses do informe do financiamento concedido pela Obra da Propagação da Fé
Categorias
Materiais e equipamentos

Custo em $ USA

o €

Custo dos trabalhos
Outros custos

Custo total
Incluir fotos, si é possível1

___________________________
Responsável do Informe

_________________________
Carimbo e assinatura do Bispo2
_________________________
Nunciatura Apostólica

Data: …………/…………/…………
___________________________

N.B: “Todos os que recebem fundos das OMP, devem utilizá-los só e totalmente para o projeto específico para o qual foram destinados e apresentar depois um
relatório aos Secretariados Gerais que os distribuíram”. Estatuto das OMP: Art.º. 70.
1. Não enviar mais de duas fotos.
2. O carimbo e a assinatura do Ordinário são necessários para a validez do documento.

Qual era o objetivo general do projeto??

Como contribuiu este projeto para o plano pastoral nacional/regional, diocesano?

Quem participou na realização do projeto?

Quais são as dificuldades encontradas na realização do projeto?

O projeto foi terminado?

Os fundos para os projetos são uma contribuição das ofertas do Dia Mundial das Missões, que foi estabelecido pelo Papa Pio
XI em 1926, e celebra-se no penúltimo domingo de outubro. O Papa viu esse dia como uma maneira de “fomentar a
compreensão da grandeza do trabalho missionário, promover o zelo no clero e no povo, oferecer uma oportunidade de fazer
que Obra da Propagação da Fé seja cada vez mais conhecida, e para aumentar as ofertas para as missões. É um dia para
todos nós respondermos ao pedido do Santo Padre de solidariedade entre os católicos e para renovar o nosso empenho com
a atividade missionária da Igreja mediante a oração e o sacrifício. É um dia "importante na vida da Igreja, porque ensina
como se deve dar o contributo: na celebração eucarística, ou seja, como oferta a Deus, e para todas as missões do
mundo" (RM 81). "As ofertas recolhidas destinam-se para um fundo comum de solidariedade, distribuído, em nome
do Papa, pela Pontifícia Obra da Propagação da Fé, entre as missões e os missionários de todo o mundo" (S. João
Paulo II). Cada ano crescem as necessidades da Igreja Católica nas missões, a medida que se formam novas dioceses e
cresce o número de pessoas que procuram escutar a mensagem de Cristo. Por isso necessita-se com tanta urgência a
participação e o empenho dos católicos de todo o mundo. As ofertas dos católicos na Paróquia e na Diocese, do Dia Mundial
das Missões e durante o ano todo, unem-se às ofertas para a Propagação da Fé em todo o mundo. Os pedidos presentam-se
para ajudar programas de catequese, o trabalho de comunidades religiosas, as necessidades de comunicação e de
transporte, e para a construção de capelas, igrejas e centros pastorais. Estas necessidades subsidiam-se com os fundos que
se recolhem cada ano.
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