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Encontro de Formação da I.M. em Braga 
no dia 10 Fevevereiro 2018

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.

Oração do terço  com as crianças da I:M. 
da Paróquia de S. Miguel de Soza, Aveiro



        

I.M. Portugal
Onde estamos e para onde vamos!

“COM AS CRIANÇAS DO MUNDO, SEMPRE AMIGOS”
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Conteúdo central do encontro
A I.M. está presente no mundo inteiro e sentimo-nos irmãos de todas as crianças do mundo. 
O coração da criança missionária não tem fronteiras, ama a todos, todos são seus amigos. Por isso 
cumprimenta com as mãos abertas: “Das crianças do mundo, sempre amigos”.
As crianças têm maior disposição para abrir o seu coração, porque não têm preconceitos para dar 
e ajudar. É necessário fomentar o trabalho da Santa Infância, porque é fonte de paz. Este pequeno 
trabalho feito com entrega e amor pode dar vida a muitas comunidades que precisam da alegria 
das crianças. 

Metodologia 
Amigos nos 5 continentes.    Jogo: Vamos todos em Missão!

Amigos nos 5 continentes

OBJETIVO: 
fortalecer nas crianças o sentido universal desta obra da Santa Infância, que pos-
sam compreender que fazem parte de uma grande família missionaria chamada: 

I.M. (Infância Missionária)

1. Mapa-mundo: o animador vai mos-
trar a todas as crianças o mapa-mundo, 
anuncia e explica os 5 continentes, com 
a cor correspondente. 
2. Vamos pintar os 5 continentes 
em cartolina, e podemos decorar com 
várias matérias como: pedras, serrim, 
areia, pauzinhos, folhas ou outros. Vol-
tamos a lembrar o nome de cada conti-
nente e pedimos que pintem cada con-
tinente com a respetiva cor. 
3. Depois de terminar o mapa-mun-
do, o animador vai pedir a todas as 
crianças para fazerem caminhos 
para poder chegar a cada conti-
nente. Isto pode ser com pintura ou 
com os materiais disponíveis. O senti-
do desta atividade é associar as crian-
ças com os 5 continentes. 
4. Depois pedimos às crianças para 
mostrarem as fotos que trouxe-
ram de casa das crianças dos 5 
continentes (não esquecer de per-
guntar pela resposta dos pais) e pedi-
mos que coloquem as fotos no conti-
nente que corresponde depois de ter 
falado alguma coisa de cada continente. 
(colocam todas as fotos).

Já temos caminhos para visitar os nossos amigos 

da I.M. dos 5 continentes. Vamos com Jesus! 



        

3

Em barco, carro ou avião, vamos todos em missão!
Como queremos ensinar as nossas crianças que estamos numa só família e estamos pre-
sentes em todo o mundo, dizemos que para visitar os nossos amigos precisamos de fazer 
algum transporte, entregamos algumas folhas para que façam barcos ou carros ou aviões 
de papel e poder jogar com eles no mapa-mundo. Fazemos um círculo à volta do mapa-
-mundo e pedimos que cheguem pelos caminhos a um dos continentes.
Depois de jogar com os nossos transportes, vamos ensinar alguma coisa sobre cada con-
tinente: (Lembramos as pinturas feitas no anterior encontro, centrando-nos na ideia de 
estar sempre dispostos para ajudar) pedimos que cada um tome o seu veículo de papel e 
todos sentados pedimos-lhes que escutem e respondam:
Para onde querias ir com o teu transporte?
Para chegar ao teu destino, de onde queres sair? De casa, do colégio, da paróquia…?
Quem levarias para fazer uma viagem missionária?  

Passo a Passo:  
Vamos todos em missão!

Quem vai conduzir 
o teu transporte? 

(pais-irmãos-amigos...)
Que PRESENTE 
levarias no teu 

transporte para as 
outras crianças?

Agora pedimos que escutem:  Amigos sabiam que:

- As crianças de todo o mundo têm necessidades de ajuda porque a pobreza, as doenças 
e os condicionamentos culturais as impedem de conseguir um amadurecimento físico, 
cultural e religioso?

- No mundo, de cada 4 crianças, uma vive em pobreza extrema. Às crianças falta tudo: 
pão, escola, casa, educação religiosa, família, medicamentos, paz, tempo para brincar?

- Em alguns países, como em África, os meninos e as meninas, antes de ir á escola, devem 
ir buscar água em lugares muito distantes das suas casas e muitas vezes a água não é 
própria para beber?

- As crianças na ÁSIA: No Bangladesh, Índia e Paquistão existe 44% do analfabetismo de 
todo o mundo? O mais alto número de crianças que não estudam está na Índia?

- Por tudo isto, nasceu então o Fundo Comum de Solidariedade da Santa Infância Missio-
nária, para onde vão cada ano as oferendas de todas as crianças missionárias do mundo. 
Com estas oferendas a Santa Infância ajuda milhares de crianças através dos projetos de 
solidariedade mas sobre tudo apoiam com a oração. 
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Com Jesus e com Maria 
Missionários todo o dia!

Escutar a Palavra de Deus

MATEUS 28, 16-20 “GRAÇAS A DEUS, TEMOS AMIGOS NOS 5 CONTINENTES” 

Oração / Compromisso

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

O filho pergunta:

Pai, como podemos ser 

amigos de jesus e estar ao 

seu serviço?

Pai/ Mãe responde:

Somos amigos de Jesus 

quando olhamos os ou-

tros como irmãos e em 

especial quando visita-

mos e ajudamos quem 

sofre.

MINI COMPROMISSO
Neste mês vou pedir aos meus ami-
gos da I.M. para fazer uma coleta de 
comida para levar a alguma família 
necessitada e antes de me deitar 
rezarei pelo nosso grupo da I.M. e 
especialmente, pelas crianças dos 5 
continentes. Rezamos seis (6) AVÉ 
MARIAS.

Serviço Missionário da I.M.
Que fazemos?

Tema do próximo encontro #7

PARA REFLETIR:  

• Na infância missionaria somos felizes porque como os discípulos somos adoradores e segui-
dores de Jesus. • Graças a Deus com a oração podemos ir a todos os lugares e visitar todos 
os corações. 

ORAÇÃO

Graças Jesus pelos nossos 
amigos da I.M. do mundo inteiro.                                                         
Pedimos-te que estejas 
sempre no seu coração                                                                                      
e que unidos na oração 
possamos dizer com alegria:                                                                                            
Das crianças do mundo, 
sempre amigos! Ámen.

• Escutamos os ensinamentos de Jesus e sempre queremos imitá-Lo.
• Também nós podemos ir pelo mundo inteiro e fazer amigos e discípulos amigos de Jesus em todos os 
continentes. 
• Que alegria que também como Jesus somos enviados pelo Pai para ser irmãos entre todos na I.M.
• Por isso na I.M. confiamos em Jesus, porque sabemos que Ele está sempre no meio de nós. 

Fechando os olhos, ficamos to-
dos em silêncio para rezar. Vamos 
imaginar que estamos na viagem 
cada um no seu transporte (bar-
co, carro, avião, o animador pode 
colocar outras ideias como relato) 
imaginemos que passamos por 
montanhas, por caminhos e rios 
e encontramos o nosso amigo da 
Infância Missionaria que estamos 
a visitar. Agora todos unidos 
como pequenos missionários 
digamos:

NOTA: 

Para o próximo encon-
tro devo trazer algum 
elemento de trabalho 
que mostre o que que-
remos ser quando for-
mos grandes, para falar 
na Infância sobre o nos-
so serviço missionário. 


