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Infância Missionária 
Diocese de Beja

Encontro na paróquia de Santo André, Diocese de Beja, no dia 25 Novembro de 2017

Estes encontros que 
iremos desenvolver ao 
longo do ano pastoral 
2017/2018 
encontram-se todos 
condensados no guião 
1 da infância missio-
nária (Capa amarela) 
que trabalhará o sen-
tido de agradecer por 
tudo o que recebemos.



        

Famílias Consagradas 
e  M i s s i o n á r i a s

“COM AS CRIANÇAS DO MUNDO, SEMPRE AMIGOS”
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Conteúdo central do encontro
Todas as famílias são protagonistas da missão, a exemplo da Sagrada Família de Nazaré.
Na família recebemos as bases para o nosso crescimento cristão, nas famílias missionárias os filhos 
recebem uma herança de fé pelo exemplo e ensino dos pais.
A nossa família deve crescer, permanecer e rezar unida. Porque dentro de uma família todos somos 
missionários, cada um, com o seu papel: Mãe-Pai-filhos... etc.
As famílias que aceitam a missão de fazer tudo com Deus, podem superar rapidamente as divisões, 
as dificuldades e voltar rapidamente o olhar para o Amor e para o Perdão. 

Metodologia 
Dialogamos com as crianças sobre a Sagrada Família (qual o exemplo de cada um: Jesus, José e 
Maria).

Jogo: 
Ao encontro da Sagrada Família: com a ajuda de fotos ou com imagens vamos, com ajuda do 
animador, formar e construir entre todas as crianças a história da Sagrada Família de Nazaré. Este 
pode ser um exemplo de como fazer, primeiro damos uma imagem a cada criança para colorir e 
depois entre todos construímos este grande relato. 
 

Jogo

OBJETIVO:oferecer meios para que as crianças compreendam na sua formação 
que são fermento missionário nas suas famílias.  
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A partir de perguntas e com ajuda das imagens vamos trabalhar:

1. José e Maria foi um casal escolhido e consagrado 
por Deus.
2. Maria recebeu, por meio de um anjo, um chama-
mento de Deus e respondeu: SIM! Faça-se em mim 
segundo a tua palavra.  
3. Maria aceita ter no seu ventre o filho de Deus: 
aceitou ser amiga de todas as crianças do mundo 
inteiro. 
4. José estava muito preocupado, então Deus expli-
ca-lhe num sonho para que não tivesse medo em 
aceitar Jesus como filho e Maria como esposa.
5. José aceita ser esposo e pai e claro também mis-
sionário. No seu coração aceitou que: “com Jesus e 
com Maria missionários todo o dia”.
6. José e Maria tiveram de sair para outra cidade. 
7. Pediam pousada e ninguém tinha espaço para aju-
dar e fechavam-lhes a porta.

8. Então decidiram ficar num estábulo. Isto não foi 
um problema pois queriam receber com alegria o 
menino Jesus. 
9. E o menino nasceu com alegria, no meio de di-
ficuldades, mas os pais encontraram uma solução 
para o problema.
10. Os pastorinhos ficaram admirados ao verem 
uma estrela muito brilhante. Chegaram a esse lugar 
para ver.
11. A luz dessa estrela era tão forte que guiava os 
reis que queriam ver o Salvador que tinha nascido. 
Seguiram a estrela e chegaram com presentes para 
apresentar ao menino.
12.Com incenso, mirra e ouro foram todos com-
templar o menino Jesus. Reunidos todos com ale-
gria davam as boas vindas ao Salvador do mundo. 

Passo a Passo:  
Somos missionários em família. 

1. De seguida o animador entrega uma folha em branco e vai pedir para que rapid-
amente as crianças desenhem e pintem a família. Depois convidamos as crianças a 
sentarem-se em círculo à volta das imagens que pintaram ou aquelas que usámos 
no jogo do início para que todos vejam. O objetivo deste segundo momento é de-
scobrir o papel de cada integrante da família como missionário. 

2. O animador vai fazer as seguintes perguntas e ajudar para que sejam as crianças 
a falarem neste momento: 

 # Como deve ser um pai missionário? Um pai missionário… ama a sua es-
posa, ama os seus filhos, trabalha e ajuda para que todos sejam felizes em casa. Os 
nossos pais são missionários porque trabalham com amor e alegria.

 # Como deve ser uma mãe missionária? Nossa mãe é missionária porque 
nos reúne em casa para rezar, também quando nos chama para comer ajuda-nos a 
agradecer pelos alimentos. As mães todo o dia são missionárias porque nos tratam 
com amor e carinho. 

 # Como deve ser um filho missionário? O filho missionário é sempre obedi-
ente aos pais, ajuda em casa e sempre procura fazer as coisas para agradar a Deus e 
aos seus pais. Os filhos missionários sempre dão beijinhos e abraços para agradecer 
aos pais pela vida e devem crescer na fé, no amor e em obediência.



Reflexão Biblica

Mais informações : infanciaomp.pt@gmail.com / +351 935 899 233 4

Com Jesus e com Maria 
Missionários todo o dia!

Escutar a Palavra de Deus

Lucas 2, 40-52. “DEVEMOS DAR GRAÇAS A DEUS PELA NOSSA FAMÍLIA”

Oração / Compromisso

 
“DAS CRIANÇAS DO MUNDO, SEMPRE AMIGOS”

“COM JESUS E COM MARIA, MISSIONÁRIOS TODO O DIA”

O filho pergunta:

Pai o que é um pároco?

Pai/ Mãe responde:

O Pároco é um pastor,

o animador missionário

da nossa paróquia.

MINI COMPROMISSO
Antes de me deitar vou procurar 
os meus pais e dizer-lhes que va-
mos rezar porque em casa todos 
somos missionários e se rezamos 
unidos vamos permanecer unidos. 
Rezamos três (3) AVÉ MARIAS. 

NOTA: Para o próximo 
encontro vou conhecer 
o meu Pároco, vou tra-
zer um rebuçado ou um 
doce para partilhar com 
todos. 

I.M. no coração de uma 
paróquia missionária

Tema do próximo encontro #4

PARA REFLETIR:  já conhecemos a história da 
Sagrada Família, que nos convida a ser missioná-
rios em família. Por isso temos de: 
 • Assim como Jesus tinha os seus pais, 
nós também temos os nossos pais que deve-
mos amar, respeitar e obedecer.
 • Devemos agradecer a atenção que os 
nossos pais têm sempre por nós. Como José 
e Maria, os nossos pais sempre procuram o 
bem para nós. (As mães e os pais, cuidam de 
nós quando estamos doentes, felizes ou tristes, 
preocupados ou necessitados, sempre nos aju-

dam a ter confiança em nós e em Deus)
 • Temos um trabalho que fazer em casa, 
ajudar para que todos encontrem alegria e só 
podemos ser felizes quando estamos unidos a 
Deus: rezando em família, quando vamos à mis-
sa em família e como família. 
 • Cada um em casa deve seguir o exem-
plo desta Sagrada Família, viver segundo o que-
rer de Deus. Um pai trabalhador e paciente, 
uma mãe amorosa e servidora, os filhos obe-
dientes à vontade de Deus e dos pais.  

ORAÇÃO
Amigo Jesus, 
ajuda-nos a ser missionários como Tu,                                                                        
para levar este amor que sentimos por ti 
a toda a nossa família.                                                
Guia as nossas famílias com a tua Luz                                                                                                               
para serem verdadeiramente 
consagradas e missionárias                                                                                                            
como a tua família de Nazaré. Ámen.


