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9.QUAL É O PLANO DE FORMAÇÃO DA 
I.M.?

O seu objetivo é ajudar as crianças a 
entrarem na Escola com Jesus e 
adquirirem critérios e mentalidade de 
missionários como o seu Mestre. São 
quatro as áreas de formação, uma para 
cada semana:

Catequese Missionária – refere-se aos 
conteúdos doutrinais (estudo).

Espiritualidade Missionária – é a 
vivência e a celebração do que se 
aprendeu.

Partilhar Missionário – procurar e 
promover os laços de amizade entre os 
membros do grupo.

Serviço Missionário – são as ações 
concretas que o grupo realiza.

10.QUEM É O ASSESSOR?

O Assessor é um amigo de Jesus, cheio 
de muito amor a Deus e ao próximo, 
para quem as crianças são suas predile-
tas. É aquela pessoa cristã consciente 
da sua missão evangelizadora, como 
membro ativo da Igreja.

11.QUAIS SÃO AS FESTAS DA I.M.?

12.QUAIS SÃO OS SEUS MODELOS?

MENINO JESUS – é o modelo supremo 
que as crianças devem seguir. Ele soube 
responder à missão que o Pai lhe 
con�ou.
NOSSA SENHORA – disse SIM à sua 
missão e cumpriu-a com generosida-
de, alegria, simplicidade e �delidade.
OS PASSTORINHOS DE FÁTIMA: Francis-
co, Jacinta e Lúcia – eles souberam 
escutar a voz de Nossa Senhora.

OBRA 
PONTIFÍCIA 

DA 

INFÂNCIA 
MISSIONÁRIA

A Jornada da Infância 
Missionária, Outubro 
Missionário, Páscoa, 
Pentecostes, Natal, os 
dias dos Padroeiros: 
Santa Teresinha do 
Menino Jesus no dia 
1 de Outubro e São 
Francisco Xavier no 
dia 3 de Dezembro. 
Santa Teresinha do 
Menino Jesus – quis 
ser missionária, por 
isso, quando tinha 15 
anos ingressou no 
Carmelo, um conven-
to de clausura. São 
Francisco Xavier – foi 
missionário na Índia 
e no Japão.
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INFÂNCIA MISSIONÁRIA

Grupo: .......................................................................................................................................................................................

Nome: ................................................................................................................................................................................................

Data Nascimento: .......................................................................................................................................

Escola/Paróquia: ..........................................................................................................................................

Diocese: ......................................................................................................................................................................................

Endereço: ..............................................................................................................................................................................

Telefone: ...............................................................................................................................................................................

“Das crianças do mundo, sempre amigos!”

13.QUAIS SÃO OS OBJECTIVOS DA I.M.?

1. Conhecer Jesus
2. Rezar
3. Fazer um ou outro sacrifício
4. Comungar
5. Ser missionários com Jesus

14.AS INSIGNIAS DA I.M.

Logo
Lenço
Cartão

15.QUAL É A SAUDAÇÃO DAS CRIAN-
ÇAS DA I.M.?

De todas as crianças do mundo, 
sempre amigos!
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1.O QUE É A I.M.?

É uma das quatro Obras Missionárias 
Pontifícias (OMP) que promove a anima-
ção e formação missionária das crianças 
e dos seus educadores na evangelização 
universal, especialmente das próprias 
crianças.

2.HISTÓRIA

Foi fundada em 1843 em Nancy 
(França) pelo bispo Carlos Augusto 
Forbin Janson com a �nalidade de que 
“as crianças ajudem as crianças”. A e de 
Maio de 1922, o Papa Pio XI elevou a 
Infância 
Missionária à categoria de Pontifícia 
propondo-a às crianças cristãs do 
mundo como uma Escola de educação 
na fé. 

3.O QUE PROCURA?

Ajudar os educadores a despertar e 
desenvolver progressivamente nas 
crianças uma consciência missionária 
universal e impulsioná-las a partilhar a 
sua fé e os meios materiais com as 
crianças necessitadas do mundo. 
Todos têm alguma coisa para dar e 
para receber. O seu lema é “Crianças 
ajudam crianças”.

4.COMO ESTÁ ORGANIZADA A I.M.?

O Santo Padre é a cabeça da Obra. 
Depois tem um Secretário Geral da 
I.M., um Diretor Nacional das Obras 
Missionárias Pontifícias, um Secretário 
Nacional da Infância Missionária.

5.COM A I.M. PRETENDE-SE: 

1. Educar integralmente as crianças;

2. Ajudar as crianças a viverem a 
experiência missionária da sua fé;

3. Desenvolver a criatividade e a 
afetividade das crianças;

4. Ensinar as crianças a relacionarem-se 
com Deus na Oração e umas com as 
outras;

5. Formar as crianças para que sejam 
missionárias em toda a parte; 

6. Proporcionar às crianças um plano 
de formação adequado às suas idades.

6.QUEM PODE PERTENCER E COMO 
FUNCIONA?

Todas as crianças batizadas, dos 4 aos 
12 anos, que mostrem interesse por 
esta Obra depois de conhecer os seus 
princípios. Depois continuam a sua 
formação na Adolescência Missionária 
desde os 13 até aos 15 anos.

A Infância Missionária é uma “Escola 
com Jesus” porque deseja levar as 
crianças a tornarem-se verdadeiros 
discípulos de Jesus. Cada grupo é 
formado por 12 crianças (como os 
Apóstolos); organizados em três 
etapas ou níveis: 4 a 6 anos são conhe-
cidos como o Trigo Verde; de 7 a 9 
anos como Trigo Maduro Iniciado; dos 
10 aos 12 anos como Trigo Maduro 
Avançado.

7.QUAIS SÃO OS COMPROMISSOS DE 
CADA CRIANÇA?

1. Conhecer e amar Jesus;
2. Rezar pelas crianças do mundo;
3. Participar na Eucaristia;
4. Sacri�car-se com alegria;
5. Dar com generosidade a sua oferta;
6. Ser missionário na família, na escola, 
no colégio, com os seus amigos, no 
bairro, na paróquia.

8.QUEM É A CRIANÇA LIDER E 
QUAIS SÃO OS SEUS DEVERES?

Cada grupo ao organizar-se esco-
lhe uma criança que será o líder e 
que se coloca ao serviço do grupo. 
Os seus deveres são:

1. Preparar os encontros com o 
assessor e dirigir o encontro cada 
semana;

2. Motivar as crianças para que 
cumpram os seus compromissos;

3. Controlar as presenças;

4. Rezar pelos seus companheiros;

5. Participar ma Escola de Lideran-
ça Missionária Infantil (ELMI);

6. Distribuir entre as crianças as 
responsabilidades e tarefas;

7. Impulsionar os seus companhei-
ros a partilhar a sua fé e as suas 
ofertas com generosidade. 


