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Á f r i c aConheces...

... o nosso lema è: 
crianças ajudam crianças

Pois è !!!

... e existe uma 
Associação para a 
Infância Missionária 
em mais de 100 países 
em todo o mundo. 

Isso quer dizer que as 
crianças de todo o mundo 
rezam e compartilham 
juntas... com a tua ajuda.  

A África
 
é o terceiro continente mais extenso (atrás da Ásia e da América) com cerca de 30 
milhões de quilómetros quadrados.  É o segundo continente mais populoso da Terra 
(atrás da Ásia) com cerca de mil milhões de pessoas e com 54 países independentes.
Apresenta grande diversidade étnica, cultural, social e política. Dos trinta países 
mais pobres do mundo (com mais problemas de subnutrição, analfabetismo, baixa 
expectativa de vida),  21 são africanos, entre os quais os países que apoiamos.

Dados

Chade
População: 10 milhões e 111 mil habitantes
Cristãos: 3 milhões e 437 mil (34 % da população)

Guiné-Bissau 
População: 1 milhão e 470 mil habitantes
Cristãos: 735 mil (5 % da população)

Sudão
População: 44 milhões e 632 mil habitantes
Cristãos: 892 mil (5 % da população)

Togo
População: 5 milhões e 578 mil habitantes
Cristãos: 1 milhão e 617 mil (29 % da população)

Projectos a apoiar

Chade – Instalação de 50 bombas de Água para 50 escolas com 20 mil crianças.
Guiné -Bissau – Apoio na formação cristã de 150 crianças. Aquisição de material para 
catequese. (Bíblias, catecismos, etc)
Sudão – Apoio nutricional e médico a 984 crianças de 3 infantários.
Togo – Apoio na construção de uma escola de 1º ciclo para 275 crianças. 

Enviar donativos para: Obras Missionárias Pontifícias
Rua Ilha do Príncipe, 19 – 1170-182 Lisboa. Transferências para Banco 
Millennium BCP – Nº Conta: 23521434 � NIB: 003300000002352143405



No ano passado na caminhada com as crianças da Ásia conseguimos 
angariar para o projecto da Índia e Filipinas a bonita soma de 44.206,37€. 
Muito obrigado e muitos parabéns a todas as crianças que levam no 
coração o lema da infância Missionária. “Crianças ajudam crianças”.    

Lema
. “Com as crianças da África… Encontramos Jesus”. É segunda etapa do percurso que as crianças da 
infância Missionária fazem pelos cinco continentes. Primeiro a Ásia em 2013, depois a África 2014, 
a Oceânia em 2015, a América em 2016 e por fim a Europa em 2017. Durante estes cinco anos vamos 
vivendo a experiência de Procurar Jesus; Encontrar Jesus; Seguir Jesus; Falar e Jesus e Acolher a 
todos como Jesus. 
. …Encontrar Jesus é de tal maneira abarcante que queremos ficar com Ele: “Mestre, onde 
moras?”. É querer estar com Ele, aprender a sua maneira de viver e de fazer as coisas, de estar 
com as pessoas. Encontrá-lo para viver com Ele e como Ele. Claro que não é para ficar parados 
no quentinho da casa. Encontrar-se com Jesus é de tal maneira envolvente e contagiante que o 
coração salta de alegria para falar dele aos outros: “Anda ver… Encontrámos o Messias”. 
. As crianças da Infância Missionária são “missionários” porque ao encontrarem-se com Jesus 
querem fazer com que os outros partilhem desta experiência de amizade profunda com Jesus 
que sempre convida a todos: “Vinde ver”. 

Cartaz
. O cartaz deste ano usa a cor verde da África. A cor verde significa esperança, liberdade, saúde 
e vitalidade. É a cor da natureza viva e em crescimento. O verde acalma e traz tranquilidade ao 
corpo e ao espírito. No âmbito cristão, o verde é a cor da esperança isso significa que é o tempo 
de ouvir, de acolher, de conhecer e de seguir Jesus. É o tempo de crescimento em Cristo.  
. Duas crianças encontram-se com Jesus. Mão na mão e olhar atento. O seu olhar é penetrante e 
profundo, vai para além do aparente e do superficial. Olhar não é apenas ver mas é algo mais; pois 
no olhar intervém a sensibilidade, a inteligência, a compreensão. É um olhar que dá vida. O olhar 
de Jesus procura intensamente por aquilo que há de bom no nosso interior e isso produz toda a 
diferença. Foi assim com Pedro, com Zaqueu, com o paralítico de Betsaida, com a mulher adúltera, 
com Lázaro… O encontro com Jesus faz-se sempre através do seu olhar. Um olhar misericordioso, 
amoroso, terno, atento a todos e a cada um de nós. 

Objetivos
. Ajudar os educadores – pais, catequistas e professores – a desenvolver na formação cristã das 
crianças a dimensão missionária universal.
. Suscitar nas crianças – e nos mais velhos – o desejo de partilhar com as outras crianças, através 
da oração e da ajuda económica a alegria de ser missionários de Jesus. 
. Colaborara com outras crianças da Infância Missionária para, entre todos, ajudar aqueles que 
mais precisam em qualquer parte do mundo. 

O guião
Tem como objetivo ser apenas uma ajuda para viver melhor o tempo do Advento e 
Natal apresentando para cada semana a atividade de recortar um Sol e de o pintar 
de uma cor lembrando com uma oração, em casa, na catequese ou na escola o tempo 
que estamos a viver e o lema deste ano da Infância Missionária. Par o dia da Jornada 
da Infância Missionária, o guião apresenta algumas sugestões para a celebração da 
Eucaristia da Epifania, no dia 5 de Janeiro de 2014. Possa esse dia ser vivido com alegria 
e a “Estrela de Belém” possa iluminar os caminhos de todas as crianças do mundo inteiro. 

Ação de graças
Ouçamos o testemunho de Paco Bautista, missionário no Benim.
Uma noite estava a confessar na Igreja de um dos bairros mais populosos de 
Parakou-Benim. De repente põe-se de joelhos à minha frente um meminho de 8 
ou 9 anos, Chamou-me a atenção porque não fez o sinal da cruz e ficou calado 
sem articular qualquer palavra. Então surgiu o diálogo:

- Estás Batizado?
- Não, não estou.
- És cristão?
- Não, não sou.
No seu rosto as lágrimas começaram a humedecer os seu olhar.

- Sabes que como não és cristão não te podes confessar?
Ele encolheu os ombros sem dizer nada.

- Bom, o que posso fazer por ti?
Então ele disse:

- Sou o mais pequeno de todos os meus irmãos. Eles ordenam que faça isto e aquilo e 
eu tenho que fazê-lo. Sou o faz-tudo lá de casa. Quase todos os dias me batem por 
uma razão ou por outra. E muitas vezes fico sem comer. Assim que vim para que me 
dês a bênção do teu Deus. 

- E porque é que queres a bênção?
- Porque todos me batem e ouvi dizer que o vosso Deus abençoa os que sofrem e é 
amigo dos pequeninos. Eu sou pequeno e em casa passo mal. Por isso vim.
Agora era eu que não sabia o que dizer. Por fim impus-lhe as mãos e abençoei-o:

- Que o Deus da misericórdia esteja contigo e te acompanhe. Que ele te abençoe 
com o seu amor e te livre de todas as coisas más. Que ele te dê a paz. Ámen.
O rosto do menino mudou por completo. Um sorriso apareceu-lhe nos lábios. 
Levantou-se cheio de alegria e afastou-se contente na sombra da noite. 
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Advento

O Advento...
 
Ao começar o Advento confia e espera. É verdade que as coisas nem sempre vão 
bem. É verdade que os ideais nem sempre se realizam e os sonhos nem sempre se 
cumprem, mas há ainda muitas razões para a confiança e a esperança. 

Confia e espera é a nota para o Advento e para sempre. Entra dentro de ti mesmo 
e descobrirás as forças vitais e a luz do teu coração. Liberta as energias que levas 
dentro e então descobrirás no encontro com o Menino que vai nascer os traços de 
Deus que te ama e te sorri.

Como atividade para este ano propomos no percurso das quatro semanas do 
Advento uma caminhada de comunhão e de encontro com toda a Igreja mas 
sobretudo com todas as crianças do continente Africano. 

O tema deste ano para a celebração da Infância Missionária, dia 5 de Janeiro de 
2014, dia da Epifania é: “COM AS CRIANÇAS DA ÁFRICA ENCONTRAMOS JESUS”. Este 
ano ajudaríamos a… 

Sabes que em África há muito Sol, muita luz. Vai colorindo de luz das diversas 
cores as semanas do Advento para que no dia de Natal a luz brilhe ainda com mais 
intensidade nesse encontro com Jesus que é a verdadeira LUZ. 

Ninguém pode celebrar o Advento e o Natal se não está cheio de esperança até 
contagiar de alegria e paz a todos os que estão à nossa volta. 
Essa alegria vem-nos do facto de que Jesus quer encontrar-se connosco. Então 
tudo é possível pela força do Espírito. 

Preces
Rezemos a Deus, nosso Pai, que manifeste em Jesus Cristo o seu amor a todos os 
homens.

• Por todas as pessoas que ainda não viram a luz da estrela, para que sejam evangeli-
zadas e possam encontrar-se com Jesus Cristo. Oremos ao Senhor.
• Por todos os que vivem na noite da miséria e da dor, para que recebam a Boa Nova 
do amor de Deus e a ajuda solidária dos homens. Oremos ao Senhor.
• Por todas as crianças para que nunca lhes falte ajuda e sinais de amor verdadeiro. 
Oremos ao Senhor.
• Por todos os missionários que levam a todos os povos o Evangelho e a misericórdia 
de Deus, para que sejam abençoados nos seus trabalhos. Oremos ao Senhor.
• Por todos nós, para que agradecendo o dom da fé saibamos reconhecer e encontrar 
Cristo em todas as crianças e nos pobres. Oremos ao Senhor.

Senhor, agradecemos por Jesus Cristo, nossa luz, e pedimos-te que essa luz chegue a 
todas as “crianças que ajudam crianças” e a todos os homens. Por Nosso Senhor Jesus 
Cristo…

Liturgia Eucarística
Monição para o ofertório
Hoje é o momento de tornar realidade o Lema da Infância Missionária – Crianças 
ajudam crianças – Chegou o momento de partilhar, mas para que a força da nossa 
generosidade se multiplique, necessitamos a ajuda de todas as pessoas. Este ano 
a Infância missionária tem como lema: «Com as crianças de África… encontramos 
Jesus». A missão é sempre um encontro, não com coisas, mas com Alguém. A África 
é o grande continente da esperança. Dizia o papa Bento XVI: «A África representa 
um imenso “pulmão” espiritual para a humanidade que aparece em crise de fé e de 
esperança». Os nossos dons para a Infância Missionária ajudarão as crianças no 
Chade: Instalação de 50 bombas de água para 50 escolas com 20 mil crianças. Na 
Guiné-Bissau: Apoio na formação cristã de 150 crianças. No Sudão: Apoio nutricional 
e médico para 984 crianças de três infantários. E no Togo: Apoio na construção de 
uma escola do 1º ciclo para 275 crianças. … Com os Magos vamos nós também até ao 
presépio e abramos no encontro com Jesus os tesouros do nosso coração.

Ofertório a presentar pelas crianças ao altar:
• Trazemos um mapa de África porque queremos que nesse continente cheio de 
esperança todas as crianças possam encontrar-se com o Menino que nasceu e desen-
volverem todas as suas capacidades sem com paz, amor e concórdia.
• Trazemos os mealheiros onde fomos colocando os nossos dons. Juntamo-los agora a 
todas as ofertas para que com a generosidade de todos, as crianças da…
• Trazemos uma estrela símbolo da nossa caminhada de advento e símbolo da luz que 
a todos ilumina e indique o caminho certo pra Jesus. 
• Trazemos o pão e o vinho sinal do trabalho e dedicação de todas as pessoas. Que o Senhor 
transforme os nossos esforços em Pão e Bebida da salvação para todos os povos do mundo. 
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Ritos iniciais 
Ambientação

Na festa da Epifania o que celebramos agradecidos é esta bela e luminosa manifes-
tação de Deus na noite do mundo, é o amor de Deus que sai ao encontro dos homens, 
é o mistério do Deus Emanuel, o Deus connosco. Preparemo-nos para este encontro 
com Ele. 

Rito Penitencial
Deus é Luz. O problema do nosso tempo é o acomodar-se à escuridão. O conformar-se 
com as estrelas da televisão.

Senhor, tem piedade e ilumina o nosso coração e o nosso caminhar.

Deus é Paz. Hoje vivemos num mundo de insegurança e de incerteza que nos impede de 
seguir o caminho exato.

Cristo, tem piedade, ilumina a nossa fé e faz-nos construtores da esperança. 

Deus é Amor. Andamos carregados e ocupados com tantas coisas que já não temos 
braços nem mãos para acolher os presentes de Deus.

Senhor, tende piedade, derrama o teu Amor na nossa vida para que a nossa fé seja 
verdadeira e o nosso coração dê sobretudo importância às pessoas e não às coisas. 

Liturgia da Palavra
Isaías 60,1-6
Efésios 3, 2-3a. 5-6
Mateus 2,1-12

3ª Semana
 
Oração
Cada um de nós quer ser uma tocha que ilumina e que faz brilhar o verdadeiro SOL 
que és tu Jesus. 

Cor - Azul
É a cor da lealdade, da fidelidade e da seriedade. É a vontade de sermos amáveis 
para com todos.

4ª Semana
 
Oração
Com Maria vossa mãe, queremos preparar-nos para vos receber com fé e com amor 
no trabalho de cada dia. 

Cor - Amarelo
É a cor que simboliza a alegria de viver, mas também a capacidade de aprender. 
Queremos com todas as crianças do mundo inteiro ser joviais e alegres.

Natal
Oração 
Senhor, quero pôr-me a caminho seguindo Estrela de Belém, essa luz maravilhosa. 
Mas já vejo que é a estrela quem vem até mim, me envolve na sua luz e penetra os 
meus desejos. Ela transforma-se em Presença, como um amigo que me acompanha, 
como Deus que me rodeia e me habita. Então a minha vida já não é solitária nem 
vazia, nem triste, porque Alguém, que é Estrela, que é SOL me acompanha.

Cor - Branca
É a cor das reuniões de todas as cores e símbolo do que é novo. Queremos com ela 
transmitir a paz, a calma, a pureza, a inocência e a esperança no bem. 

54

Liturgia
Jornada da 
Infância Missionária
12 de Janeiro de 2013



1ª Semana
 
Oração
Senhor nesta primeira semana do Advento queremos estar despertos e vigilantes, 
porque vós nos trazeis a Luz mais clara, a Paz mais profunda, a Alegria mais verda-
deira.

Cor - Verde
A cor da esperança, do vigor, do frescor, da confiança que nos faz pensar em todas 
as crianças do grande continente Africano.  

2ª Semana
 
Oração
Que cada um de nós, Senhor, vos abra a sua vida para que nasças e mantenhas em nosso 
coração a Vossa esperança acesa.  

Cor - Laranja
É a cor da confiança e do entusiasmo. A cor que nos leva a pensar nos outros com 
generosidade.

Sugestões para a Homilia
A Epifania é a festa da Estrela, a festa da Luz. Por isso ouvimos neste dia: «…levanta-
te, Jerusalém, chegou a tua Luz» (Is 60, 1-6)

Oxalá pudéssemos proclamar esta mensagem luminosa a tantas e tantas cidades do 
mundo que continuam na noite do sofrimento e sem esperança. Talvez possamos ser 
uma estrelinha para todas essas cidades às escuras.

A Epifania é festa missionária, promessa de salvação para todos os povos. Paulo sente-
se como uma estrela escolhida por Deus para levar essa esperança «aos gentios», 
quer dizer a todos aqueles que não eram judeus. Também nós devíamos sentir esse 
ardor missionário para levar todos a encontrarem-se com Jesus e ficarem radiantes 
de alegria. (Ef 3, 2-6).

No evangelho, os Magos são os representantes de todos os povos que querem verda-
deiramente encontrar-se com Jesus. Eles seguem a estrela e essa estrela é Jesus.

Nela brilha o amor de Deus. Um amor apaixonado e misericordioso que decidiu vir 
ao nosso encontro. Ele quer salvar todos os homens. Quer fazer-nos compreender 
o seu amor até nos fazer participantes da sua natureza divina e converter-nos em 
seus filhos.

Nela brilha o amor de Deus tornado visível e encarnado em seu Filho. Não se trata de 
um sentimento ou de uma acção salvadora mas de uma pessoa que vem até nós com os 
braços e oi coração aberto, com a paz e o perdão nos seus lábios, unindo em si mesmo 
a riqueza de Deus e a pobreza humana. 

Nela brilha a beleza da humildade de Deus. Sendo um Sol imenso, aparece como uma 
pequena estrela. Não é uma luz poderosa mas uma luz suave que ilumina e alegra. É 
a opção e o gosto de Deus pelos pequenos e pelos simples.

Nela brilha a universalidade ilimitada do amor de Deus. Sem limites e com tanta 
intensidade que rompe todas as fronteiras, porque «Deus quer que todos os homens 
se salvem» (1 Tm 2,4), que todos os seus filhos sejam eternamente felizes. 

A estrela aparece bem alto para que possa ser vista por todos os povos e para 
que ninguém se aproprie dela sozinho. É um sorriso, um “piscar de olhos” de Deus à 
Humanidade inteira.   
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