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PONTIFICIUM OPUS A PROPAGANDA FIDEI 
Secretariatus Internationalis 

Via di Propaganda 1/c 
00187 Roma, Itália 

 

PEDIDO DE SUBSÍDIO EXTRAORDINÁRIO 

DA COLETA DA JORNADA MUNDIAL DAS MISSÕES 

 
ÁREA DE DADOS 

(Por favor, leia as notas na página 5, antes de preencher o Formulário em MAIÚSCULAS) 
 

 
TÍTULO DO PROJETO *  ................................................................................................................................................................................ 
 
 ......................................................................................................................................................................................................................... 
 
Lugar da realização do projeto *  .................................................................................................................................................................. 
 
Tipo de petição: * 

□ Primeira vez □ Renovação de pedido □ Deslocalização do Orçamento □ Correção de pedido 
 

(Unicamente para novas construções) Afirmo e declaro que este projeto recebeu oficialmente a permissão de construção por parte das autoridades civis 

□ Sim 
 

 
 
REQUERENTE 
 

Título: * (Rev., Mons., P. Sor, Senhor, Senhora) 
 

Apelido: *  ...........................................................................  Nome: *  ............................................................................................................. 
 

Endereço: *  .................................................................................................................................................................................................... 

 
P. O. Box *  ........................... Distrito:  .......................................................................................  Código: *  ................................................... 
 
Cidade: *  ..................................................................................  País: *  ......................................................................................................... 
 
Email: *  ......................................................................  Email 2:  .................................................  Telefono: *.................................................. 
 
Nome do Supervisor do Projeto .........................................................................     E-mail……………………………………………………….. 
(Se for diferente do requerente) 

 
Congregação religiosa o Instituto:  .............................................................................................................................................................. 
 
Diocese o Arquidiocese: *  ............................................................................................................................................................................ 
 
Assinatura e carimbo do Ordinário Assinatura e carimbo do Representante Pontifício 
 
 
 
 .............................................................................   ................................................................................... 

Carimbo 
& Assinatura 

 
 
 
Data  .....................................................................  Data  ............................................................... 
___________________________________________________________ 

* É obrigatório preencher os pontos com o asterisco. 
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ÁREA DESENVOLVIMENTO PROJETO 
 

 
Descrição do Projeto * 
(Breve reassumo do Projeto): 
 
 ......................................................................................................................................................................................................................... 
 
 ......................................................................................................................................................................................................................... 
 
 ......................................................................................................................................................................................................................... 
 
 ......................................................................................................................................................................................................................... 
 
 
 

Descrição detalhada: 
 

 ......................................................................................................................................................................................................................... 
 
 ......................................................................................................................................................................................................................... 
 
 ......................................................................................................................................................................................................................... 
 
 ......................................................................................................................................................................................................................... 
 
 ......................................................................................................................................................................................................................... 
 
 ......................................................................................................................................................................................................................... 
 
 ......................................................................................................................................................................................................................... 
 
 ......................................................................................................................................................................................................................... 
 
 ......................................................................................................................................................................................................................... 
 
 ......................................................................................................................................................................................................................... 
 
 ......................................................................................................................................................................................................................... 
 
 ......................................................................................................................................................................................................................... 
 
 ......................................................................................................................................................................................................................... 
 
 ......................................................................................................................................................................................................................... 
 
 ......................................................................................................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................................................................................... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

BENEFICIÁRIOS * 
(Número de pesos beneficiadas pelo Projeto): 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................  

 
...................................................................................................................................................................................................................................................  
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ORÇAMENTO DO PROJETO * 

 

ESPECIFICAÇÃO DE DESPESAS MOEDA LOCAL  □ US$ / □ EUR 

Orçamento estimado: muros, teto, janelas, etc.) 
 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

(Incluir, por favor, um orçamento detalhado e fatura pró-forma) 

Custo total 
  

 

PLANO DE FINANCIAMENTO DE PROJETO MOEDA LOCAL □ US$ / □ EUR 

Contribuição local: 
(NB: proporcionada ao custo total, mas para os projetos pequenos deve ser pelo 
menos um 15%) 

  

Outras organizações que participam no projeto: 
 
a) Suma solicitada a: 

  

   

   

   

   

   

b) Suma concedida por:   

   

   

   

   

   

¿Tem recebido ajuda no passado de nossa Obra para este projeto? 
Em caso afirmativo, por favor, indicar a suma e o ano 

  

I)Data e suma:   

II) Data e suma:   

Suma solicitada à Pontifícia Obra da Propagação da Fé 
 

  

 
NB- A suma do plano de financiamento deve ser igual ao custo total do projeto. 
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ÁREA DESENVOLVIMENTO * 
 

PERSPETIVAS DE AUTOFINANCIAMENTO 
 
Porque o nosso apoio é extraordinário (excecional), quais atividades realizarão ou estão a realizar para apoiar o projeto? 

 
...................................................................................................................................................................................................................................................  

 
...................................................................................................................................................................................................................................................  

 
...................................................................................................................................................................................................................................................  

 
 
Participação no Fundo de solidariedade Universal da Obra (Jornada Missionária Mundial) 
(Indicar a suma recolhida em favor do Fundo o ano passado) 
...................................................................................................................................................................................................................................................  

 
...................................................................................................................................................................................................................................................  

 

ÁREA DE ANEXOS 
Adicione os anexos exigidos: 

Recomendação pelo Bispo *  □ 

Orçamento detalhado *  □ 

Planos dos edifícios  □ 

Fotos  □ 

Eventos e programação / Outros   □ 

 

CONCLUSÃO 

 
OBRIGATÓRIO 

Por favor, o formulário deve ser assinado pelo Bispo, que o transmitirá ao Núncio Apostólico 
 

PEDIDO DE PUBLICAÇÃO DE FOTOGRAFIAS E COMENTÁRIOS 
O Responsável do Projeto/Requerente pede para poder enviar fotografias e comentários para que sejam publicados e divulgados no site www.ppoomm.va, de cujas 
condições de uso tem pleno conhecimento. O material fotográfico será recolhido em conformidade com a legislação aplicável, não terá nenhum mérito artístico, e 
não será usado com quaisquer fins lucrativos ou comerciais. As fotografias serão uma crónica verdadeira do que foi realizado graças aos subsídios das Pontifícias 
Obras Missionárias, e serão destinadas à informação e sensibilização do público, benfeitores e as pessoas locais, para as quais constituirão um testemunho 
histórico. As fotografias serão feitas pelo Responsável do Projeto/Requerente que a partir de agora renuncia a qualquer recompensa em benefício do projeto. 
 
 
 

DECLARAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO DO PROJETO, OS PRINCÍPIOS DAS PONTIFÍCIAS OBRAS MISSIONÁRIAS, E A PROTEÇÃO DOS 
TRABALHADORES 
O Responsável do Projeto/Requerente afirma que agirá lealmente e em boa fé na gestão do projeto para o qual a subvenção é solicitada; ele irá desenvolver 
relações equitativas, imparciais e respeitadoras dos trabalhadores e dos fornecedores; estabelecer no local condições de trabalho seguras e de saúde. O 
Responsável do Projeto/Requerente também irá garantir a transparência nas relações de processamento de informações coerentes com o nível de compreensão 
dos destinatários; todas as atividades serão coerentes com os princípios de não- discriminação em razão da nacionalidade, religião, raça, identidade sexual, 
opiniões políticas, condições sociais e pessoais; respeito pela dignidade humana, moralidade e ética; respeito da debilidade de grupos vulneráveis, as mulheres, o 
interesse superior das crianças menores de 18 anos, pessoas com deficiência; igualdade de oportunidades e respeito pela privacidade, a vida íntima e familiar, 
honra e reputação de todos os participantes, especialmente dos grupos vulneráveis. 
 

Data:  ..........................................................  
 
 

Lugar:  .................................................................................  
 

Assinatura do Responsável do Projeto/Requerente *:  ...............................................................................................................................  
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NOTAS 

 

 A Propagação da Fé foi fundada para ajudar as jovens Igrejas nos seus programas de evangelização; por isso não aceitamos projetos 
sociais ou em favor de escolas, saúde… 

 Se deve designar uma pessoa responsável para dirigir o projeto no lugar. 

 O formulário deve ser assinado pelo requerente, o Ordinário do lugar e o Núncio Apostólico, que devem pôr o seu carimbo oficial. 

 Quando se trata de construção que compreende vários edifícios, cada edifício deve ser considerado um projeto, e apresentado em um 
único formulário de pedido de subsídio extraordinário. Os pedidos não conformes com esta norma não serão aceites. 

 Quando se trata de um segundo pedido em favor dum projeto já financiado, é necessário enviar previamente o informe do primeiro 
subsídio concedido incluindo, se for necessário, algumas fotos. É de desejar que este informe não faça parte do novo pedido. 

 Conforme ao Artigo 64 do Estatuto das OMP, envie-nos a ficha de acuse de recibo do subsídio apenas que lhe chegar. Uma vez terminado 
o projeto, envie-nos igualmente o informe de realização do projeto. Estas duas coisas são necessárias para o controlo do orçamento e 
para a animação missionária para a organização de futuras colheitas. 

 A suma concedida deve ser utilizada total y unicamente para o projeto específico para o que foi destinado (Can. 1267 § 3). 
 
 

IMPORTANTE 
 
 

Todo projeto: deve incluir um orçamento detalhado e, se se tratar duma construção, também dum plano da estrutura. 

 
Todo projeto de construção de mais de 30.000 $/€: deve incluir também um plano arquitectónico certificado. 

 
Todo projeto de mais de 70.000 $/€: deve incluir um plano de financiamento que garantisse a conclusão. Se o projeto deve 

ser realizado em diferentes fases, indicar o custo de cada uma de elas e o plano de financiamento. 
 
Todo projeto de mais de 100.000 $/€: normalmente, deve ser apresentado em duas ou três fases, com orçamento detalhado 

de cada uma delas e um plano financeiro. Cada fase constitui um projeto em si mesmo, e dever ser apresentada em um 
formulário de petição de subsídio extraordinário. Antes de apresentar o pedido para uma nova fase, é necessário justificar o 
financiamento da anterior, e que se tenha realizado efetivamente. 
 

 

 O subsídio extraordinário que concede o Conselho Superior da Pontifícia Obra da Propagação da Fé, depois do estúdio do 
pedido, representa uma contribuição ao fundo da Igreja local para a realização do projeto, sem nenhuma obrigação de renová-lo 
no futuro. 
 

 A Pontifícia Obra para a Propagação da Fé não assegura os subsídios para outras fases do pedido. 
 

 Este formulário, devidamente preenchido em todas suas partes, deve ser enviado por meio do Representante Pontifício ao 
Secretário Geral da Pontifícia Obra Missionária da Propagação da Fé (Via di Propaganda 1/c - 00187 Roma, Itália) onde deve 
chegar antes, e não depois, do 15 de Dezembro. 

 
 

 

O Fundo Universal de Solidariedade para o financiamento dos projetos é o fruto das ofertas recolhidas durante o Dia Mundial das Missões, 
instituído pelo Papa Pio XI em 1926, e celebra-se no penúltimo domingo de outubro. O Papa João Paulo II declarou que «O Dia Mundial das 
Missões, orientado à sensibilização para o problema missionário, mas também para a recolha de fundos, constitui um momento 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) Igualmente, declarou: «As ofertas recolhidas são destinadas a um Fundo comum de solidariedade, e distribuídas, em 
nome do Papa, pela Obra da Propagação da Fé, entre as missões e os missionários de todo o mundo». Cada ano crescem as necessidades 
da Igreja católica nas missões, são eretas novas dioceses a causa do crescimento do número de pessoas que procuram escutar a mensagem 
de Cristo. Por isso o empenho dos católicos de todo o mundo com a atividade missionária é uma necessidade tão urgente. As ofertas dos 
católicos de vossa paróquia e de vossas dioceses durante o Dia Mundial das Missões, e ao longo de todo o ano, são distribuídas pela Obra da 
Propagação da Fé em todo o mundo. Presentam-se pedidos de ajuda para a realização de programas catequéticos; paro o apostolado das 
comunidades religiosas; a compra de meios de comunicação e de transporte; construção de capelas, igrejas, presbitérios e centros pastorais. 
Cada ano os fundos recolhidos financiam estas necessidades. 
 
 

"Amar sem medida… sem fim". 
 

A Venerável Pauline Marie Jaricot teve a intuição e instituiu a Obra da Propagação da Fé, fundada em 1822. Descobriu a sua vocação de ser 
missionária do amor de Deus. Estava convencida de que "ajudar verdadeiramente os outros é os levar a Deus". 

 


