PRINCIPAIS FINANCIADORES PARA PROJETOS PASTORAIS

Agências Religiosas na Alemanha
1. Missão Aachen
(a) Objetivo principal como financiador: Pastoral/Religioso. Projetos pastorais, formação de
pessoal da igreja. Pessoal de liderança. Comunicações/mídia, evangelização, pastoral juvenil,
estudantes e refugiados, projetos ecumênicos, veículos e construção somente em alguns
casos.
(b) Países/Continentes prioritários em que servem: Africa, Asia e Região do Pacífico.
(c) Formulário próprio de candidatura: Não. Submissão de proposta do projeto. Visitas
pessoais são benvindas. E-mail e fax não são aceites.
(d) Idioma(s) para candidatura: Alemão, Francês, Inglês ou Espanhol.
(e) Período do ano para se candidatar: Qualquer um. Para projetos de mídia escreva para The
CMC, Postfach1912, 52021 Aachen, Germany [Alemanha]. Para projetos relacionados a
Bíblia, contate CBF, Stuttgart.
(f) Endereço de Internet: http://www.en.missio.com/
(g) Nota: A Missão disponibilisa também bolsas de estudo para o pessoal da igreja em países
menos industrializados, visando estudos em filosofia e teologia. O OPUS SECURITATIS é
um plano de pensão para sacerdotes diocesanos indígenas. O PRIM (Priest Help Sacerdotes)
é um programa em que muitos sacerdotes alemães dão parte do seu salário para ajudar com os
custos básicos de vida dos sacerdotes indígenas em nações mais pobres.

2. Missão Munich
(a) Objetivo principal como financiador: Pastoral/Religioso: É dada prioridade a projetos
pastorais na formação inicial / contínua, treino e assistência aos líderes da Igreja, clérigos,
relegiosos (após o noviciado) ou aos leigos; também projetos pastorais envolvendo
comunicação / mídia, evangelização, refugiados, preocupações ecumênicas, pesquisa,
equipamento técnico, construção de igrejas, Apostolado Bíblico (traduções, cursos, material
didático), SIDA, trabalho pastoral, diálogo inter-religioso, ajuda para pessoas com
necessidades especiais (refugiados, crianças de rua, crianças-soldados).
(b) Países/Continentes prioritários em que servem: Africa, Asia e Oceania.
(c) Formulário próprio de candidatura: Não. Submissão da proposta de projeto ao
departamento de projetos. Instruções de candidatura disponíveis mediante solicitação. As
visitas pessoais são bem vindas.
(d) Idioma(s) de candidatura: Inglês, Francês, Portugês ou Espanhol.
(e) Período do ano para se candidatar: Qualquer um.
(f) Endereço de internet: http://www.en.missio.com/
(g) Nota: Critérios para decisões: objetivo pastoral do projeto, candidatura apresentada por
autoridades da igreja local com a aprovação do bispo diocesano ou superior hierárquico,
abrangência das informações, clareza dos detalhes financeiros e contribuição local é
necessária. Não há ajuda para pessoas singulares. Missão Munich não pode financiar salários
e custos correntes, fundos de doação ou liquidação de dívidas.

3. Renovabis
(a) Principal objetivo como financiador: Sócio-econômico. Pastoral Religioso: Treino de
sacerdotes, religiosos e trabalhadores leigos da Igreja. Reparos e projetos ecumênicos da
Igreja, reitoria, mosteiro e convento com a Igreja Ortodoxa, alimentação dos pobres, mídia,
alimentação e outros auxílio de emergência.

(b) Países/Continentes prioritários em que servem: Europa Oriental (especialmente Russia e
os estados da ex URSS).
(c) Formulário próprio de candidatura: Não. Dar descrição exata do projeto e do plano
financeiro. Inclua uma carta de apoio do bispo da diocese.
(d) Idioma(s) da candidatura: não especificado.
(e) Período do ano para se candidatar: Qualquer um.
(f) Endereço de internet: https://www.renovabis.de/
(g) Nota:

4. Adveniat
(a) Principal objetivo como financiador: Pastoral/Religioso. Desenvolvimento Pastoral,
evangelização, missão: formação de irmãs/irmãos, clérigos, ministros e catequistas leigos,
construção de igrejas e centros pastorais, presbitérios, conventos, transportes, meios de
comunicação, apostolado bíblico, programas voltados a juventude, apoio a grupos
apostólicos, estudantes de teologia.
(b) Países/Continentes prioritários em que servem: apenas América Latina.
(c) Formulário próprio de candidatura: Não. Submissão da proposta de projeto. Deve ser
incluída carta de conforto do bispo local ou superior hierárquico.
(d) Idioma(s) da candidatura: Inglês, Francês, Espanhol ou Português.
(e) Período do ano para se candidatar: Qualquer um. O Conselho de Bispos alemães reúne-se
duas vezes por ano para decidir sobre todos os maiores pedidos e aprova projetos de menor
dimensão, depois de terem sido analisados por uma equipa de 90 pessoas.
(f) Endereço de internet: http://www.adveniat.de/ ou http://www.adveniat.org/
(g) Nota: Projetos devem vir diretamente da América Latina por correio (não fax ou e-mail).
Adveniat não trata de questões relacionadas a crianças de rua.

(a) Principal objetivo como financiador: Sócio-econômico. Pastoral Religioso: Treino de
sacerdotes, religiosos e trabalhadores leigos da Igreja. Reparos e projetos ecumênicos da
Igreja, reitoria, mosteiro e convento com a Igreja Ortodoxa, alimentação dos pobres, mídia,
alimentação e outros auxílio de emergência.

(b) Países/Continentes prioritários em que servem: Europa Oriental (especialmente Russia e
os estados da ex URSS).
(c) Formulário próprio de candidatura: Não. Dar descrição exata do projeto e do plano
financeiro. Inclua uma carta de conforto do bispo da diocese.
(d) Idioma(s) da candidatura: não especificado.
(e) Período do ano para se candidatar: Qualquer um.
(f) Endereço de internet: https://www.renovabis.de/
(g) Nota:

5. Aid to the Church in Need (ACN)
(a) Principal objetivo como financiador: Pastoral/Religioso: Ajuda à Igreja Católica na
Europa Oriental, as Igrejas Ortodoxas na Rússia (a reconciliação é uma prioridade) e os
países do Oriente Médio e a perseguida e ameaçada Igreja Católica nos países menos
industrializados. Os projetos apoiados incluem a formação de seminaristas, noviços e leigos
envolvidos no trabalho da pastoral: trabalho contínuo de formação de sacerdotes e religiosos,
treino dos formadores para seminários e noviciados, material catequético, projetos de mídia
de massa quando os mesmos servirem os objetivos de evangelização, provisão de livros
religiosos especialmente bíblias, apostolado bíblico, construção da igreja (ajuda limitada),
transporte e oferendas do tipo “mass stipends”.
(b) Países/Continentes prioritários em que servem: Mundo inteiro, com ênfase na Europa
Oriental e antiga União Soviética.
(c) Formulário próprio de candidatura: Não. Submissão de proposta do projeto. Formulários
de inscrição especiais são necessários para bolsas de estudo. Originais necessários para todas
as aplicações. Sempre estipular contribuição local.
(d) Idioma(s) da candidatura: não especificado.
(e) Período do ano para se candidatar: Em qualquer altura, exceto as bolsas de estudo cujo
prazo final é 28 de fevereiro.
(f) Endereço de internet: http://www.acn-intl.org
(g) Nota: As prioridades pastorais da Igreja local são respeitadas e é necessária a aprovação
do bispo local ou do superior religioso local. Existem vários escritórios em todo o mundo.

Outras agências de Financiamento Pastoral baseadas na Alemanha
incluem:

Missio - http://www.missio-hilft.de
Association for development cooperation - https://www.ageh.de/
Begeca - http://www.begeca.de/en/
Catholic Biblical Federation (CBF) - http://www.c-b-f.org/
Catholic Media Council - http://cameco.org/
Catholic Service for Foreign Students - http://www.kaad.de/
Pontifical Association for the Holy Childhood in Germany (PMK) http://kindermissionswerk.de/

