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Encontro de formação da IM na 
diocese da Santarém, no dia  18 
de Março de 2017.

Encontro de animação da IM na 
diocese de Bragança, no dia 1 
de Abril  2017.

Encontro de formação da IM na 
diocese de Évora, no dia  29 de 
Abril de 2017.

Encontro de formação da IM na 
diocese do Algarve, no dia  30 
de Abril de 2017.

Infância Missionária 
Diocese BRAGA  e AVEIRO

ENCONTRO NACIONAL 
DE FORMAÇÃO da IM, FÁTIMA, 

11 FEV. 2017



        

Acolhimento: QUARESMA CHAMAMENTO DE DEUS A SERMOS MISSIONÁRIOS
CAMINHO: S.O. S (SOLIDARIEDADE-ORAÇÃO-SACRIFÍCIO)

“COM AS CRIANÇAS DO MUNDO, SEMPRE AMIGOS”
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Resultado

IMPORTANTE: Amigo animador é conveniente começar o nosso encontro falando 
do logo da IM, sempre perguntando sobre a resposta dos pais. 

Material
1.  Palavra de Deus
2. Cordas-jogos
3. Hino missionário

Passo a Passo

Para sensibilizar as nossas crianças com a atividade 
devemos falar sobre a Quaresma como tempo de 
oração e deserto, o caminho que deve percorrer 
todo o missionário, como imitadores de Jesus o 
nosso missionário Maior. 

Podemos começar assim: nosso logo da IM, tem 
crianças que saem nas barcas como missionários. 
TODOS OS PEQUENOS MISSIONÁRIOS, temos 
que preparar-nos especialmente na oração, para 
ajudar os outros.  Vamos hoje aprender os caminhos 
por onde temos que passar muitas vezes como 
missionários.

Como começamos um tempo de muita oração 
na igreja, tempo da Quaresma, tempo de S.O.S. 
(solidariedade-Oração- sacrifício) vamos então 
fazer o nosso caminho de oração.

1. Mt 6, 3-4. Vamos fazer a leitura do texto, 
para este primeiro passo de oração, (amigo 
animador acentuamos a oração como esmo-
la, entrega-ajuda e como máxima oferenda 
que pode dar uma criança para DEUS e para 
os outros)
2. Explicamos que na IM sempre cumprimen-
tamos com as mãos abertas porque estamos 
prontos para dar oração e ser solidários 
com aqueles que mais precisam da Graça de 
Deus.
3.Repetimos várias vezes o lema, unidos ao 
gesto da mão aberta.
4. Para o resultado deste passo de oração te-
mos que aprender jogando, para isso vamos 
saltar à corda cantando só o refrão do hino 
da IM. Ou podemos fazer um jogo com as 
mãos, para dar sentido à nossa reflexão das 
mãos que rezam, assim damos tempo para 
preparar-nos para o próximo passo. Vamos 
todos!

(Solidariedade - Mãos abertas)

HINO DA INFÂNCIA MISSIONÁRIA

Vida abundante ao mundo ofereço, 
quero acender a chama do amor
Sou missionário e mesmo pequeno
Sirvo alegre ao reino de Deus.

OBJECTIVO: SEM DEIXAR 
DE SER CRIANÇA 

JOGAMOS E REZAMOS
(RETIRO ESPIRITUAL)



        

Formação: ORAÇÃO - FORÇA DO MISSIONÁRIO
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Passo a Passo

 
      
      

 

Amigo animador este passo pelos diferentes elementos, tem como 
objetivo ensinar que sempre precisamos mudar coisas para que os 
nossos passos e o nosso caminho seja sempre com Deus e para Deus. 

Resultado - Tapete Missionário

Material
1. Algodão
2. Areia
3. Pedras
4. Folhinhas
5. Água

     •Entrar no quarto. (estar sempre no caminho, é a nossa vida)
     •Fechar a porta.(parar e ver os passos)
     •Deus vê os nossos passos. (pode ser difícil o caminho,
     mas Deus sempre nos dá força para caminhar com alegria)
3.Amigo animador para este passo de oração quaresmal, vamos preparar um caminho para que as nossas 
crianças compreendam mais a nossa intenção e passem com os pés descalços. 
4.Vamos fazer um tapete missionário: para isso fazemos um caminho com vários elementos que nos ajudem a 
refletir com os pequenos, colocamos algodão, areia, pedras, folhas, pauzinhos secos das árvores e outros que 
estejam mais próximos de nós, finalmente colocamos água quentinha para lavar os pés das crianças.
5.O sentido de colocar vários elementos é para significar os diferentes momentos da vida:
  •Algodão: dias mais lindos e suaves, onde Deus está a sorrir connosco.
  •Areia: dias difíceis para caminhar, muitas vezes com sede, mas Deus sempre está.
  •Pedras: muitos dias temos problemas e o nosso coração fica duro como pedra, mas Deus tira 
todas pedras e coloca-nos dentro do seu coração.
  •Folhinhas e pauzinhos: momentos tristes onde precisamos mudar algumas ações que ofen-
dem a Deus, como as árvores mudam de cores e de folhas todos os anos, também nós devemos parar e ver 
que coisas devemos mudar para estar mais dentro dos caminhos de Deus. 
  •Água: significando o batismo, quente porque o Espírito Santo sempre é fogo que aquece os 
nossos passos, os nossos pés e toda a nossa vida. Água que mata toda a sede, cansaço e dá força. 
Nesta Quaresma podemos comprometermos a fazer ações concretas: vamos ouvir que compromissos quer-
em fazer os nossos pequenos missionários e ajudamos para que compreendam que fazem parte deste camin-
ho da Quaresma.

Nota: amigo animador, é recomendável escrever o resultado ou compromisso que cada um vai fazer para 
cumprir em casa ou no grupo, isto para no final da Quaresma lembrar esses compromissos e dar os parabéns!

1. Fazemos leitura do texto Bíblico Mt 6, 6.
2.Depois de refletir sobre a nossa forma de solidariedade 
missionária, vamos agora acentuar a oração como força 
do missionário. Amigo animador para este passo vamos 
tomar como força do texto bíblico algumas ações concre-
tas como:  

Tapete 

Missi
onário



Oração / Envio  

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

Com Jesus e com Maria 
Missionários todo o dia!

1. Não esqueças os lemas em cada encontro: 

“DAS CRIANÇAS DO MUNDO, SEMPRE AMIGOS”
“COM JESUS E COM MARIA, MISSIONÁRIOS TODO O DIA”

Recomendações:

IM- vive com CRISTO Ressuscitado 
ALELUIA! 

Tema do próximo encontro #7:

[No fruto colar a pergunta do filho.
 E para os pais enviar a respostas ]

MATERIAIS
Imagem do Pai Nosso

1.Fazemos leitura do texto Bíblico MT 
6, 9-13. (para não fazer toda a leitura 
podemos rezar com eles juntos esta 
oração)
2.Para finalizar a nossa atividade, 
deixamos como compromisso para os 
nossos pequenos missionários encon-
trar com a ajuda dos pais o conteúdo 
da Oração que nos ensinou Jesus: o 
Pai Nosso. E para esta semana vamos 
rezar um Pai Nosso em família todas 
as noites como parte deste caminho 
quaresmal.

Resultado:  fazemos muitas coisas no dia e 
muitas vezes deixamos de falar com Deus, 
o nosso sacrifício nesta quaresma vai ser 
familiar. Rezar unidos um PAI NOSSO, an-
tes de dormir.  “Porque quem reza, sabe de 
onde vem a sua recompensa”.

O filho pergunta:

Pai que significa Páscoa?

Pai responde: Pascoa 

significa alegria, paz, res-

surreição, vitoria, VIDA 

ETERNA, vida em Deus.  

Missão # 6


