
 

DATAS DO APOSTOLADO DA ORAÇÃO 

até REDE MUNDIAL DE ORAÇÃO DO PAPA 

 

1844: Começo com o P. François-Xavier Gautrelet, SJ e os escolásticos 
jesuítas, em Vals-près-le-Puy – France. 

1849: Pio IX aprova os primeiros estatutos da associação diocesana com a 
carta "Apostolicas Ad augendum". 

1861: O P. Henri Ramière dá início à publicação do "Mensageiro do Coração 
de Jesus" em Toulouse – França. Esta publicação contribui para inserir o 
Apostolado da Oração na dinâmica do Coração de Jesus, ao mesmo tempo 
que se distancia das visões ideológicas e políticas da devoção ao Sagrado 
Coração de Jesus. Os membros do Apostolado da Oração rezam pelas 
intenções do Coração de Jesus. 

1866: O Prefeito para a Congregação dos Bispos, Card. Innocenzo Ferriere, 
aprova os primeiros estatutos a 27 de julho de 1866. Refere-se que é uma 
organização ao serviço do Papa. 

1879: Nos estatutos de 28 de maio de 1879, Leão XIII inscreve na missão do 
Apostolado da Oração uma intenção mensal para os membros do AO a 
incluir no oferecimento do dia. 

1896: A Sagrada Congregação altera os estatutos e indica que o Superior 
Geral da Companhia de Jesus é o Diretor Geral do Apostolado da Oração, 
o qual deve nomear um delegado. Este residirá em Toulouse. Só em 1926 
se mudou para Roma. Estes estatutos manter-se-ão em vigor até 1951. 

1928: Pio XI propõe uma segunda intenção de oração, uma intenção 
missionária, alternando intenções gerais e intenções missionárias. 

1914: Importa recordar também que, entre estes dois períodos (finais do 
século XIX e princípios do século XX), nasce em Bordéus, em novembro de 
1915, em relação com o Apostolado da Oração, a Cruzada Eucarística 
(atualmente, o MEJ). O Papa Pio X acreditava no poder da oração das 



crianças e dos jovens e, no Congresso Eucarístico de Lourdes, em 1914, 
pediu-lhes que comungassem na missa todos os dias e rezassem pela paz. 

1951: Revisão dos estatutos. 

1961: A 26 de fevereiro de 1961 os Estatutos são ratificados: "Os seus 
membros, entre os muitos exercícios de piedade e caridade a que estão 
acostumados, rezam sobretudo pela Igreja universal e especialmente pelo 
Romano Pontífice". 

1968: Revisão dos Estatutos à luz do Concílio Vaticano II (27 de março de 
1968). Estatutos vigentes até 2018. O Superior Geral da Companhia de Jesus 
continua a ser o Diretor Geral e pode delegar a sua missão, como aconteceu 
até 2016. 

1972: A 9 de Junho o P. Pedro Arrupe SJ, Superior Geral da Companhia de 
Jesus (1907-1991), cem anos depois do Padre Beckx SJ, consagrou a 
Companhia ao Coração de Cristo. 

2009: O P. Adolfo Nicolás SJ, Superior da Companhia de Jesus, pede ao seu 
delegado, o Padre Claudio Barriga, SJ, para iniciar a recriação do Apostolado 
da Oração. Cria uma equipa internacional. 

2014: O Papa Francisco aprova o processo de recriação do Apostolado da 
Oração, com a carta do substituto da Secretaria de Estado, de 11 de julho 
de 2014, tal como descrito no documento intitulado "Um caminho com 
Jesus, em disponibilidade apostólica" (publicado oficialmente em 
dezembro de 2014). Neste documento afirma-se que o Apostolado da 
Oração é a sua rede mundial de oração. As suas intenções de oração são 
apresentadas como desafios da humanidade e da missão da Igreja, e a 
oração de oferecimento como uma forma de se fazer disponível para a 
missão. 

2015: Janeiro – As intenções de oração do Papa (intenção geral e intenção 
missionária) recebem outro nome: intenção universal e intenção pela 
evangelização. Isto significa, como refere a Evangelii gaudium, que tudo diz 
respeito à missão da Igreja. Pela primeira vez, o Apostolado da Oração 
apresenta-se como Rede Mundial de Oração do Papa, por meio de um 
logótipo comum, adaptado segundo os continentes e países (Manual de 
Marca). 



2015: 4-10 de agosto – Centenário do Movimento Eucarístico Juvenil. 
Encontro internacional em Roma com 1400 jovens de 39 países. Audiência 
com o Papa Francisco. 

2016: São apresentados O Vídeo do Papa (janeiro) e Click To Pray (março), 
a plataforma de oração do Papa, como projetos da Rede Mundial de Oração 
do Papa, para acompanhar as intenções de oração durante o jubileu da 
Misericórdia.  

2016: 7 de julho – O Papa Francisco nomeia, sob proposta do Superior 
Geral da Companhia de Jesus, o P. Frédéric Fornos, SJ como diretor 
internacional da Rede Mundial de Oração do Papa e solicita que se 
elaborem novos Estatutos tendo em conta o processo de recriação. É uma 
alteração importante na medida em que, desde 1896, esta obra estava a 
cargo do Superior Geral da Companhia de Jesus, com um delegado. Esta 
nomeação e o pedido de novos Estatutos pretendem clarificar os vínculos 
entre este serviço eclesial, a Santa Sé e a Companhia de Jesus. 

2017: 8 de janeiro - Angelus - O Papa Francisco convida à participação na 
Rede Mundial de Oração do Papa (Apostolado da Oração). Com a recriação 
deste serviço eclesial, o Papa Francisco retoma o modelo de uma intenção 
por mês, para que se converta mais claramente numa orientação mensal 
para a vida e a missão, mantendo durante o ano a alternância entre 
intenção de oração universal e missionária. 

2018: Fevereiro – Publicação do primeiro Manual Internacional do 
Movimento Eucarístico Jovem. 

2018: 27 de março – O Papa Francisco aprova os novos Estatutos (que 
incluem o MEJ) e constitui a Rede Mundial de Oração do Papa como obra 
pontifícia para sublinhar o carácter universal desta missão e para mobilizar 
os católicos através da oração e da acção face aos desafios da humanidade 
e da missão da Igreja (as intenções de oração do Papa). 

2018: Novembro – Criação do novo sítio web oficial com domínio [.VA] 
www.popesprayer.va 

O Vídeo do Papa aparece pela primeira vez nos perfis pessoais do Papa 
Francisco: Pontifex (Twitter) e Franciscus (Instagram). 

2019: Janeiro – O Papa Francisco inaugura o seu perfil de oração em Click 
To Pray, que se converte na sua terceira rede social, e oficialmente na 



plataforma de oração do Papa. Click To Pray torna-se, pela primeira vez, a 
plataforma oficial de oração da JMJ. 

2019: Fevereiro – A Secretaria de Estado do Vaticano aprova o logótipo 
oficial da RMOP com as chaves de São Pedro (18 de fevereiro). 

2019: 28-29 de junho – Celebração do 175º aniversário e dos 10 anos do 
processo de recriação do Apostolado da Oração como Rede Mundial de 
Oração do Papa. Encontro Internacional em Roma e audiência com o Papa 
Francisco, com cerca de 13.000 pessoas (quase 6.000 provenientes de 32 
países na sala Paulo VI e 7.500 através do Facebook Live), uma Missa em 
São João de Latrão com o P. Arturo Sosa, SJ, Superior Geral da Companhia 
de Jesus, um encontro mundial de diretores e coordenadores e um 
encontro do MEJ. 

2019: Participação, como Rede Mundial de Oração do Papa, no lançamento 
do Mês Missionário Extraordinário, em conjunto com as Obras Missionárias 
Pontifícias. 

Lançamento do Click To Pray eRosary, um projeto de evangelização para os 
jovens ligados ao mundo digital e tecnológico, com o Dicastério para a 
Comunicação, as Obras Missionárias Pontifícias e o gabinete juvenil do 
Dicastério Leigos, Família e Vida 

2020: Maio – Lançamento da plataforma de formação O Caminho do 
Coração (86 vídeos, 86 áudios, 350 infografias, 11 livros digitais). É o 
fundamento da nossa missão de compaixão pelo mundo. 

2020: 17 de novembro – Com novos Estatutos, o Papa Francisco erige em 
pessoa jurídica canónica e vaticana a Rede Mundial de Oração do Papa 
como Fundação Pontifícia confiada à Companhia de Jesus. 

2021 – janeiro – O site da Rede Mundial de Oração do Papa é colocado na 
homepage do site do Vaticano: www.vatican.va 

2021 – setembro – Apresentação, no Programa Discerning Leadership, em 
conjunto com a Universidade Gregoriana e a Cúria Geral Jesuíta, do 
processo de refundação institucional do Apostolado da Oração como Rede 
Mundial de Oração do Papa (2009-2019): "Discerning Leadership – A Rede 
Mundial de Oração do Papa " (ESADE). 

2021 – 19 de outubro – Apresentação, na sala de imprensa da Santa Sé, da 
nova plataforma de oração do Papa, Click To Pray 2.0 ao serviço de uma 



Igreja sinodal. Lançamento do website de oração do Sínodo, com a 
Secretaria Geral do Sínodo dos Bispos e a União Internacional de Superiores 
Gerais (UISG). 

 

 

 


