


CINE SUNTEM?

Suntem un grup de 
copiii, interesați să 
culvăm spiritul 
misionar în lume prin 
exemplu, rugăciune și 
fapte bune. 

BOTEZAȚI ȘI TRIMIȘI - 
MISIONARI ÎN LUME 
"Privindu-L pe Isus, "Privindu-L pe Isus, vedem 
faţa lui Dumnezeu, care este 
Iubire, și învăţăm să-L 
recunoaştem pe chipurile 
fraţilor şi surorilor noastre.” 
Papa Francisc

ININAUGURAREA CMP ÎN 
ROMÂNIA
BUCUREȘTI - 18 MAI 2019



Propagarea Credinței. Schimbul de idei între cei doi a fost 
edificator. Episcopul Charles de Forbin-Janson a fost 
inspirat să implice copiii din Franța la cooperare prin 
RUGĂCIUNE și AJUTOR material, cu scopul de a-i ajuta pe 
copiii din China. "Un Bucură-te Marie în fiecare zi și un 
bănuț pe lună" a fost angajamentul fiecărui copil. Această 
inițiavă a prins viață în anul 1843, asel fiind aruncată 
sămâsămânța din care avea să se nască mai târziu Copilăria 
Misionară. Câțiva ani mai târziu se va crea moo-ul "COPIII 
SPRIJINĂ COPIII", care sintezează intuiția fondatorului și 
carisma operei.
Într-un mp scurt, multe țări s-au alăturat inițiavei, iar 
Opera, din Franța, s-a răspândit în Belgia, Spania, Italia și 
multe alte țări. La 3 mai 1922, Papa Pius al XI-lea, conșent 
de marea contribuție pe care operele le-a dat misiunilor în 
aproximav optzeci de ani, a făcut-o proprie, 
recunoscând-o ca fiind "ponficală".
LaLa 4 decembrie 1950 Papa Pius al XII-lea a instuit "Ziua 
Mondială a Copilăriei Misionare", propunând ziua de 
Bobotează, însă dând libertatea fiecărei țări de a se adapta 
la nevoile locale. Astăzi Opera Ponficală a Copilăriei 
Misionare s-a exns în mai         mult de 150 de țări.

La mijlocul secolului al XIX-lea, un 
episcop francez, Charles de 
Forbin-Janson, a fost profund marcat 
de faptul că în China au murit mulți 
copii fără a fi primit botezul. 
Regretând că nu a putut să plece 
personal ca misionar, a cerut sfatul lui 
PaulinePauline Marie Jaricot, fondatoarea 
Operei Misionare Ponficale pentru 

Mic istoric



1.Ce este CMP?
Copilăria Misionară Ponficală este una dintre cele patru 
Opere Misionare care aparțin Sfântului Părinte de la Roma. 
CMP este o cale de a insufla copiilor spiritul misionar.

2.Cine este fondatorul CMP?
FFondatorul Copilăriei Misionare Ponficale este Mgr. 
Charles de Forbin-Janson (1785-1844). 

3.Când a luat ființă CMP?
CopilăriaCopilăria Misionară Ponficală a luat ființă la 19 mai 1843. 
Episcopul francez, Charles de Forbin-Janson a fost profund 
marcat de faptul că în China au murit mulți copii fără a fi 
primit botezul. Regretând că nu a putut să plece personal ca 
misionar, episcopul a fost inspirat să implice copiii din 
Franța la cooperare prin RUGĂCIUNE și AJUTOR material, 
cu scopul de a-i ajuta pe copiii din China. 

44.Cum este organizată CMP?
Opera este organizată în structuri la nivel național, diecezan 
și parohial. În parohii este coordonată de parohi sau un 
delegat al său, care trebuie sa fie pregăt teologic și 
catehec.
CMPCMP celebrează în fiecare an o Zi Națională. Cu această 
ocazie îi face conșenți pe copii despre necesitățile 
spirituale și materiale ale copiilor din întreaga lume. Copiii 
sunt încurajați să ofere, altor copii din lume, ajutorul lor 
prin rugăciuni, sacrificii, oferte, smulându-i să descopere 
în ceilalți copii chipul lui Isus. Observând nevoile materiale 
ale copiilor săraci, nu trebuie uitată evidențierea valorilor 
spiritualespirituale pe care le au. Deschizându-se unii către alții, 
copiii învață să se cunoască și să se iubească frățește și, în 



acest mod, să se îmbogățească reciproc.
În România, celebrarea de inaugurare a CMP la nivel 
național are loc în ziua de 18 mai 2019. 

5. Care este scopul CMP?
Scopul CMP este:
-să-să răspundă nevoilor spirituale și materiale ale tuturor 
copiilor, asel încât să poată trăi în mod corespunzător ca și 
copii adevărați ai lui Dumnezeu.
-să sensibilizeze copiii cu privire la nevoile celorlalți prin 
faptul că îi învață valoarea și puterea solidarității și 
sprijinului reciproc.
-să-i-să-i facă pe copii să crească într-un spirit misionar, care să 
îi însoțească de-a lungul vieții lor, indiferent dacă 
Dumnezeu îi va îndruma spre viața laică sau religioasă, 
făcându-i membri valabili și responsabili ai societății.
Moo-ul „Copiii sprijină copiii” sintezează intuiția 
fondatorului și carisma operei.

6. Cine poate să se înroleze în CMP?
VVârsta copiilor cărora li se adresează Opera e stabilită de 
Consiliul Naţional, cu acordul Conferinţei Episcopale şi 
respectând direcvele Consiliului Superior. În România, se 
pot înrola copii cu vârsta cuprinsă între 9 și 15 ani. Totuși, 
pot exista excepții pentru copiii care dau dovadă de 
maturitate spirituală și zel misionar. 

7.Ce trebuie să șe un copil din CMP?
UnUn copil misionar , în calitate de membru al Copilăriei 
Misionare Ponficale, trebuie să promoveze vocația 
misionară, zelul și rugăciunea pentru misiuni." (Ad Gentes 
n. 29). De asemenea, trebuie să respecte normele propuse 



de conducerea Operei și să îndeplinească atribuțiile pe care 
și le asumă în momentul depunerii adeziunii.

8.Care este misiunea unui copil care se angajează în opera 
CMP?
Misiunea copiilor misionari este aceea de a contribui la 
mântuirea colegilor/ prietenilor lor prin:
  -rugăciune- Copiii CMP se roagă în fiecare zi pentru ceilalți 
copii și pentru răspândirea mesajului evanghelic.
  -colecta- Rodul sacrificiilor copiilor misionari și a tuturor 
celor care vor să dea un viitor mai bun copiilor lumii. Aceste 
"daruri" sunt colectate de către Direcțiile Naționale 
prezente în țările respecve și trimise la Fondul Universal 
pentru Solidaritatea copiilor, pentru a fi redistribuite către 
milioanele de copii nevoiași din fiecare colț al pământului. 
Datorită acestui ajutor, mulți copii pot mânca, studia, avea 
unun acoperiș sub care să doarmă, se pot îngriji de ei înșiși 
dar, mai presus de toate, îl cunosc pe Isus, făcut vizibil prin 
aceste gesturi de iubire.
-martor misionar- Cu comportamentul și mesajul lor, copiii 
misionari sunt martori și exemple de viață pentru 
colegii/prietenii lor și pentru întreaga comunitate.

9.Care este spiritualitatea CMP?
Spiritualitatea CMP se dezvoltă prin culvarea dimensiunii 
misionare primită la Botez. Dezvoltarea acestei dimensiuni 
este lentă și exigentă, necesită îngrijire, libertate și 
disponibilitate personală și un angajament constant. Copiii 
au în mod natural o înclinație spre dimensiunea spirituală 
care se concrezează în dialogul cu Dumnezeu, Tatăl 
nostru. Ei sunt invitați să culve în mod special, spiritul 
misionarmisionar al moo-ului "Copiii sprijină copiii". Diferitele 



acvități pe care Copilăria Misionară Ponficală le propune 
în orice context, hrănesc și păstrează în viață spiritul 
misionar al copiilor. Culvarea acestei dimensiuni încă din 
copilărie permite o creștere spirituală a copiilor. Ținând 
cont de propunerea pe care a făcut-o Mgr. Charles de 
Forbin-Janson primilor copii care aparțineau Operei Sfintei 
Copilării - un "Bucură-te Marie" în fiecare zi -, găsim aceste 
elemeelemente: mentalitate misionară și unitate a Bisericii.

10.Ce pasaje din Evanghelie se referă la copii?
 Matei 18,1-5: În ceasul acela au venit discipolii la Isus și 
i-au spus: „Oare cine este mai mare în împărăția cerurilor?” 
Chemând la sine un copil, l-a pus în mijlocul lor și le-a spus: 
„Dacă nu vă veți întoarce și nu veți deveni asemenea 
copiilor, nu veți intra în împărăția cerurilor. Așadar, cine se 
va umili asemenea acestui copil acela va fi cel mai mare în 
împărăția cerurilor. Și, oricine primește un copil în numele 
meu, pe mine mă primemeu, pe mine mă primește”.
 Matei 19,13-15: Atunci i s-au adus copiii ca să își pună 
mâinile peste ei și să se roage, dar discipolii îi mustrau. Însă 
Isus le-a zis: „Lăsați copiii și nu-i opriți să vină la mine, căci 
împărăția cerurilor este a acelora care sunt ca ei”. Și după 
ce și-a pus mâinile peste ei, a plecat de acolo.
 Luca 18,15-17: Îi aduceau copiii ca să-i angă, dar 
discipolii, când îi vedeau, îi mustrau. Atunci Isus i-a chemat 
și le-a spus: „Lăsați să vină la mine și nu-i opriți, căci 
împărăția lui Dumnezeu este a acelora care sunt ca ei. 
Adevăr vă spun, cine nu primește împărăția lui Dumnezeu 
ca un copil nu va intra în ea”.
  Marcu 10,13-16: Îi aduceau copiii ca să-i angă, dar 
discipolii îi certau. Văzând aceasta, Isus a fost cuprins de 
indignare și le-a spus: „Lăsați copiii să vină la mine, nu-i 



opriți, caci împărăția lui Dumnezeu este a acelora care sunt 
ca ei. Adevăr vă spun, cine nu primește împărăția lui 
Dumnezeu ca un copil nu va intra în ea”. Și, luându-i în 
brațe, îi binecuvânta punându-și mâinile peste ei.

11.De ce Isus pune copiii ca model pentru a intra în 
împărăția cerurilor?
ÎnÎn copil există ceva ce nu trebuie să lipsească niciodată celui 
care vrea să intre în împărăția cerurilor. Cerul este făgăduit 
tuturor celor care sunt simpli ca și copiii, tuturor celor care, 
ca și ei, sunt plini de spiritul abandonării cu toată 
încrederea, care sunt curați și bogați în bunătate. Numai 
aceșa pot afla în Dumnezeu un Tată și pot să devină la 
rândul lor, datorită lui Isus, fii ai lui Dumnezeu. Isus face din 
copil un model pecopil un model pentru fiecare dintre noi.



Arcol
ÎnÎn fiecare dintre noi există 
sămânța lui Dumnezeu, care 
poate să germineze doar dacă o 
culvăm. Ceea ce se referă la 
Dumnezeu nu se studiază, ci se 
culvă, se învață privindu-l pe 
celălalt. Acesta este sensul 
mărturiei.mărturiei. Astăzi este important 
să culvăm o inimă care să răspundă cu speranță și caritate 
oamenilor și evenimentelor, având certudinea că în 
fiecare dintre noi există binele, pentru că suntem creați 
după chipul lui Dumnezeu - binele pe care trebuie să îl 
descoperim și să-l culvăm. Cuvântul lui Dumnezeu este 
energia care alimentează sămânța bună, prezentă în inima 
omului.
AceAcest lucru ne ajută să fim misionari fără excluderi și fără 
preferințe față de unii. Avem această responsabilitate 
personală, în orice situație a vieții. Este vorba de 
spiritualitatea lui Isus, spiritualitate misionară, pe care o are 
fiecare botezat. Isus este în comuniune constantă cu Tatăl, 
dedicat profund și total mântuirii fiecărei persoane. 
Experiența personală a lui Isus Cristos, mort și înviat, care 
trtransformă fiecare persoană botezată. Este așa-numitul 
proces de crisficare: a deveni una cu Cristos (Gal 2,20).
Spiritualitatea lui Isus nu se naște din exterioritate, ci din 
atudini care izvorăsc din relația inmă cu Tatăl, care invită 
la iertare și la rugăciune, chiar și pentru dușmani.
Isus ne propune o relație umană, al cărei punct central este 
dragostea gratuită.
Spiritualitatea este înnăscută în fiecare persoană și 
reprezintă predispoziția la dialog cu Dumnezeu. Se află în 



 interiorul nostru de la naștere și nu depinde de cultură sau 
alte aspecte care ne-ar diferenția pe unii de alții. 
Dimensiunea spirituală este fundamentală în viața unui 
creșn. În mesajul missio ad gentes, persoana botezată, 
condusă de Duh și de iubire, este invitată să-și depășească 
propriile fronere pentru a împărtăși credința în Isus 
Cristos cu popoare și culturi care încă nu îl cunosc. După 
cumcum a subliniat Papa Francisc în "Evangelii Gaudium" (nr. 
78), viața spirituală este cea care hrănește întâlnirea cu 
ceilalți, angajamentul în lume, pasiunea pentru 
evanghelizare. Este o chemare la "Redemptoris Missio", 
care vorbește despre spiritualitatea misionară, în sensul de 
"a se lăsa pe sine însuși condus de Duh, trăind misterul lui 
Cristos, iubindu-i Biserica și pe oameni, așa cum Isus i-a 
iubit..."iubit..." (nn.87-91). La această misiune suntem chemați în 
calitate de operă a Copilăriei Misionare Ponficale, să 
promovăm vocația misionară, zelul și rugăciunea pentru 
misiuni." (Ad Gentes n. 29).

Sr. Roberta Tremarelli
Secretară Generală a CMP

CMP       COPIII SPRIJINĂ COPIII.



Bucură-te Marie, cea plină 
de har, Domnul este cu ne. 
Binecuvântată eș tu între 
femei și binecuvântat este 
rodul trupului tău, Isus.
SSfântă Marie, Maica lui 
Dumnezeu, roagă-te pentru 
noi păcătoșii, acum și în 
ceasul morții noastre. Amin.

Rugăciune pentru copiii misionari 
Isuse, încredințez în mâinile 
tale viața mea și a tuturor 
copiilor din această lume. 
În mod special, mă rog 
pentru copiii care trăiesc în 
lipsuri și în suferințe. Vreau 
să fiu un misionar al iubirii, 
slujindu-slujindu-te pe ne în ei. 
Ajută-mă să recunosc 
chipul tău în orice copil pe 
care îl întâlnesc și 
învață-mă să iubesc, așa 
cum tu mă iubeș mereu. 
Te rog, nu permite să fiu 

indiferent față de cei care au nevoie de sprijinul meu și 
dă-mi curajul să fiu un misionar autenc al evangheliei 
tale. Amin.



Imn CMP- Botezați și trimiși

1. În lumea asta minunată, suntem scântei din Dumnezeu
Si luminăm doar dacă-n viață, colaborăm cu planul său.
Atât de mici, și totuși veșnici, suntem aici să ne iubim 
Și cea mai nobilă chemare, în evanghelie-o trăim.

R: Botezați și trimiși, plini de zel spunem- Da! 
BucuBucuroși pornim la drum, pe Isus îl vom urma.
Botezați și trimiși,curajoși, spunem Da!
Pe copii să-i sprijinim, orișiunde ne-am afla. 

2. În lumea asta minunată, cuvântul vieții răspândim,
Înflăcărați de Duh și viață, misionari dorim să fim.
În orice frate sau prieten, noi pe Isus îl întâlnim,

Suntem lumină pentru semeni și prin exemplu le vorbim.

3. O ru3. O rugă către Mama noastră, și un buchet spiritual,
Intențiile noastre bune, azi le aducem pe altar.
 Cu inima sa iubitoare, să-i ocrotească pe copii,
Spunând “Bucură-te Marie”, s-o salutăm în orice zi.



Rugăciunea propusă de Papa Francisc pentru 
Luna Misionară Extraordinară, Octombrie 2019. 

Tatăl nostru,
Unicul tău Fiu Isus Cristos,

înviat din morți,
a încredințat ucenicilor săi mandatul de
"a merge și a "a merge și a face ucenici toate popoarele";
Tu ne aminteș că prin botezul nostru
am devenit părtași la misiunea Bisericii.
Prin darurile Duhului Sfânt, dă-ne harul

să fim martori ai Evangheliei,
curajoși și plini de zel,

asel încât misiunea încredințată Bisericii,
înîncă departe de a fi realizată,

să poată găsi expresii noi și eficiente
care să dea viață și lumină lumii.
Ajută-ne să facem în așa fel încât
toate popoarele să întâlnească 

dragostea mântuitoare și mila lui Isus Cristos,
El, El, care este Dumnezeu, viețuiește și domnește cu 

Tine,
în unire cu Duhului Sfânt,
în toți vecii vecilor.

Amin.


