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ÁmericaA criança missionária...

1. Vê os outros com olhos de irmão.
2. Procura conhecer Jesus, ama como Jesus e não se 
envergonha de falar de Jesus.
3. Reza todos os dia a Deus-Pai pelos seus irmãos e irmãs, 
pelas crianças do mundo inteiro e faz que conheçam sua 
Mãe, Nossa Senhora.
4. Sabe sempre agradecer.
5. Sente alegria em dar e gosta que os outros também 
partilhem a alegria do dar.
6. Sente-se feliz quando ajuda os outros. 
7. Sabe que a sua pessoa é mais 
importante do que o seu dinheiro.
8. É generosa mesmo que lhe custe.
9. Procura sempre encontrar soluções.
10. Pensa nos outros.

A Àmerica
 
A palavra América deriva do nome do navegador Américo Vespucci, um dos exploradores 
e colonizadores deste continente. Cristóvão Colombo chegou à América em 1492. A 
América está dividida em 35 Estados independentes e 13 dependências, distribuídos 
por 42 milhões de quilómetros quadrados. Tem 902 milhões de habitantes (14% 
da população humana). As religiões mais representativas são as tradicionais e o 
cristianismo. Neste continente moram 45 % dos católicos do mundo. Muito antes 
dos europeus lá chegarem existiram grandes civilizações (Maias, Incas, Astecas) 
que desenvolveram a agricultura em especial as culturas do milho, batata, tomate, 
abóbora, feijão e abacate. Por ter sido habitado pelos indígenas, os peles vermelhas, 
as Américas são a terra-mãe dos índios; terra vermelha marcada também pelo 
sangue de muitas perseguições.

Dados

Bolívia
População: 9  milhões e 830 mil habitantes
Católicos: 83,47 % da população

Haiti
População: 8 milhões e 751 mil habitantes
Católicos: 80,44 % da população

Suriname
População: 506 mil habitantes
Católicos: 25% da população

Projetos a apoiar em 2016

Bolívia
Equipar um refeitório infantil (cozinha semi-industrial, utensílios, mesas e 
cadeiras) para 80 crianças que têm de caminhar 3 a 5 Km para chegar à escola.
Haiti
Apoio alimentar e escolar para um centro social que acolhe 200 crianças com 
dificuldades económicas.
Suriname
Equipamento desportivo para uma escola com 120 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

Mandamentos da Criança Missionária



No ano passado na caminhada com as crianças da África conseguimos 
angariar para o projecto do Chade, Guiné-Bissau, Sudão e Togo a bonita 
soma de ……….€. 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 América… Falamos de Jesus”. É a quarta etapa do percurso que as crianças 
da Infância Missionária fazem pelos cinco continentes. Primeiro a Ásia em 2013, depois a África 
em 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 de Jesus 
e Acolher a todos como Jesus. 
... Falar de Jesus é transmitir por palavras a experiência interior do encontro que fizemos com ele. 
Essa experiência que se realiza quando nós frequentamos os Evangelhos, a liturgia, os sacramentos... 
que progressivamente vai afinar, tornar nítida em nós a imagem de Deus e a nossa relação com Deus. 
Para falar bem de Jesus é necessário fazer primeiro a experiência de Jesus, para depois falarmos 
dele aos outros, como o fez a Samaritana (Evangelho de João 4). Ela não se importou das horas 
nem do Sol, nem dos mexericos do que alguém pudesse dizer. Para ela só importava estar com 
Jesus, ouvir o que ele lhe dizia até que depois ganhou coragem e foi a correr contar, dizer, falar 
de Jesus a todos. 
Falar de Jesus é dar testemunho. Mas para que as nossas palavras não sejam vazias de sentido 
ou soem a oco, temos de sentir Jesus “cá dentro”. Então as nossas palavras sairão como a água 
cristalina de uma fonte a jorrar, porque são palavras verdadeiras e sinceras.
Uma bela maneira de aprender a falar de Jesus é a oração onde aprendemos a louvar a Deus, 
a dizer-lhe obrigado, a agradecer e a pensar nos outros. Unidos a Jesus, procuramos o que Ele 
procura, amamos o que Ele ama. Na Infância Missionária, nós sabemos que não estamos sozinhos 
para falar de Jesus. Sabemos que Jesus caminha connosco, fala connosco, respira connosco, 
trabalha connosco. E com Ele avivamos o nosso sonho missionário de chegar a todos.  

Cartaz
. O cartaz deste ano usa a cor vermelha da terra que vai da Amazónia até a Patagónia e ao México, 
abarcando todo o continente americano. A cor vermelha significa paixão, energia, excitação. O 
vermelho é a cor do fogo, do sangue, do coração. Simboliza a chama que mantém vivo o desejo e 
representa os sentimentos de amor e paixão. No âmbito cristão, o vermelho é a cor do Espírito 
Santo e do martírio. É a cor do Amor que nos leva a falar de Jesus com entusiasmo e alegria.
. As crianças a transbordar de alegria anunciam, com paixão, umas às outras aquele Jesus que passa 
como que vindo dos seus corações e que caminha ao encontro das crianças. “Aí está. Vinde vê-lo!” 
As montanhas coloridas do branco das neves eternas, parecem associar-se à alegria do anúncio e o 

“condor” esvoaçando no céu parece, também, anunciar que Jesus é quem enche o coração e nos eleva 
ao mais alto do céu donde nos faz contemplar o mundo com os olhos mesmo de Deus. 

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. 
. Colaborar com outras crianças da Infância Missionária para, entre todos, ajudar aqueles que 
mais precisam em qualquer parte do mundo. 

O guião
Par o dia da Jornada da Infância Missionária, o guião apresenta algumas sugestões para a 
celebração da Eucaristia da Epifania, no dia 3 de Janeiro de 2016. 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
Hoje celebramos a festa da alegria.
Leitor 1: Talvez os mais sensatos diriam aos Magos que não merecia a pena fazer 
uma viagem tão longa para se encontrarem com um Menino.
Leitor 2: Para isso existiam caminhos mais curtos e mais fáceis; caminhos que não 
passam nem pelo cansaço nem pela inquietação.
Leitor 1: Mas eles confiam nos mais pequenos sinais: uma estrela, um Menino. 
Leitor 2: Os de sempre, já sabem onde está: “em Belém de Judá, como diz o profeta...”. 
Ficam sobressaltados mas não se põem a caminho, não querem molestar-se. 
Leitor 1: Por isso não veem a estrela. Porque creem que não a necessitam. Porque 
nenhum deles está alerta. Porque nenhum deles está à espera da novidade de Deus.
Leitor 2: Alguns também perguntam. Se Deus está na História. Se Deus é luminoso. 
Se está na vida... Porque não o encontramos?
Leitor 1: Não o encontramos porque muitas vezes buscamos um Deus que não existe. 
Um Deus que resolva os nossos problemas. Um Deus que se submeta aos nossos 
caprichos. Um Deus do qual podemos dispor ao nosso gosto e prazer. 
Leitor 2: Então, o que fazer?    
Leitor 1: O Papa Francisco ensina-nos a procurar Aquele que se deixa encontrar aos 
que o procuram de todo o coração.
Leitor 2: Deus é luminoso, podendo ser encontrado por aqueles que o buscam de 
coração sincero...
Leitor 1: Para os Magos, a luz de Deus fez-se caminho, fez-se estrela que os guia 
ao longo de uma estrada por descobrir.
Leitor 2: O homem religioso deve estar pronto a deixar-se guiar, a sair de si mesmo 
para encontrar o Deus que não cessa de nos surpreender.
Leitor1: Deixemo-nos surpreender por Deus e vivamos verdadeiramente a nossa 
espiritualidade missionária das “CRIANÇAS AJUDAM CRIANÇAS”. 
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No ano passado na 
caminhada com as 
crianças da Oceânia 
conseguimos angariar 
para o projeto... a 
bonita soma de 
27.974,55€. Muito 
obrigado e muitos 
parabéns a todas as 
crianças que levam 
no coração o lema da 
infância Missionária. 

“Crianças ajudam 
crianças”. Vanuatu



Advento

O Advento...
 

“ Enquanto há vida, há esperança”, ouvimos nós dizer tantas vezes. O Advento é esse 
tempo da Esperança, o tempo em que esperamos encontrar força para seguir em 
frente, para lutar, para viver. Cada esforço superado dá oxigénio à alma. E “onde 
há um desejo sempre há um caminho”, diz um provérbio africano.

Neste tempo de Advento construiremos uma escada que chegue até ao céu e subire-
mos degrau a degrau até fazer da terra o céu., pois esta é a nossa missão. Constru-
iremos tijolo a tijolo uma cidade nova, livre e alegre, sem medos, onde todas as 
crianças possam crescer e conviver cheias de entusiasmo. Construiremos a cidade 
da solidariedade e do amor, da tolerância e da paz. 

Como catividade iremos acender as velas nas quatro semanas de Advento em 
comunhão e encontro com toda a Igreja mas sobretudo com todas as crianças do 
continente Americano.

O tema deste ano para a celebração da Infância Missionária no dia da Epifania 
deste ano é: “COM AS CRIANÇAS DA AMÉRICA FALAMOS DE JESUS”. E este ano 
ajudaremos as crianças na Bolívia, no Haiti e no Suriname.

Neste tempo de Advento e Natal, queremos trabalhar por um mundo novo. Um 
mundo belo onde todos se aproximem uns dos outros e aprendam a partilhar; onde 
todas as crianças possam jogar e aprender, trabalhar e rezar porque seremos as 
mãos de Deus como dizia Santa Teresinha do Menino Jesus: “As únicas mãos que Deus 
tem na terra são as nossas mãos”. E com elas queremos semear flores e frutos de 
Salvação que nos vem de Jesus de quem muito queremos falar. 

Preces
Na festa da Epifania, na qual Deus se manifesta todos os homens em Jesus Cristo, 
rezemos:

Senhor, enche-nos da tua misericórdia. 

• Pedimos para todos os homens o dom da fé, para que não se fechem à luz de Jesus 
Cristo. Rezemos ao Senhor.
• Pedimos pela Igreja e por todos os crentes, para que saibamos anunciar com 
palavras de misericórdia a Boa Nova de Jesus Cristo. Rezemos ao Senhor.
• Pedimos para todos os povos e grupos que vivem nas trevas do fanatismo, do 
terrorismo, da injustiça, que se abram à luz do respeito, da paz e da solidariedade. 
Rezemos ao Senhor.
• Pedimos por todas as crianças para que sejam um presente de Deus e sejam na 
família, na escola, no recreio, na Igreja, a alegria do Amor que Deus tem à Humanidade. 
Rezemos ao Senhor.

Senhor, aumenta a nossa fé e que a estrela da Epifania continue nas “crianças que 
ajudam crianças” a brilhar no mundo. Por Nosso Senhor Jesus Cristo…

Liturgia Eucarística
Monição para o ofertório
Este ano a Infância Missionária tem como lema “Com as crianças da América…  
falamos de Jesus”. A missão é anunciar, é falar de Jesus. Quem se encontra 
com Ele já não pode calar o que ouviu e o que viu. Já nada nem ninguém nos 
pode reduzir ao silêncio. Até porque se nós deixássemos de falar d’Ele, até as 
pedras falariam. É por isso que nós queremos falar de Jesus às crianças do 
mundo inteiro. Vamos deixar que seja o nosso coração a falar às crianças da 
América ajudando nestes projetos: 
Na Bolívia – Equipar um refeitório infantil (cozinha semi-industrial, utensílios, 
mesas e cadeiras) para 80 crianças que têm de caminhar 3 a 5 Km para chegar 
à escola. No Haiti – Apoio alimentar e escolar para um centro social que 
acolhe 200 crianças com dificuldades económicas. No Suriname – Equipamento 
desportivo para uma escola com 120 crianças. 

Ofertório 
(a presentar pelas crianças ao altar):
• Trazemos O GLOBO DA TERRA – iluminado pela Fé. 
• Trazemos uma ESTRELA – convite a procurar Jesus e deixar-se iluminar por Ele.  
• Trazemos os MEALHEIROS – como um presente recebido e partilhado, de quem te 
pouco mas esse pouco o dá com amor e alegria. 
• Trazemos o PÃO e o VINHO – para formarmos juntos o Corpo vivo de Jesus Ressuscitado. 
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Ritos iniciais 
Ambientação
Celebramos hoje a festa da Epifania, da manifestação do Senhor aos Magos do Oriente. 
Como aqueles Magos, também, nós queremos deixar-nos conduzir pela Estrela da Fé 
que nos indica aqui e agora que Aquele que nos convida a esta celebração da eucaristia 
é o Senhor “a luz que, vinda a este mundo, ilumina todos os homens”. 
É a festa que chama toda a Igreja e cada um de nós a ser Epifania, a ser manifestação, 
para todos os homens do nosso tempo, do Menino nascido em Belém.

Rito Penitencial
Três Magos saíram de suas casas, não para conquistar o mundo, mas para adorar a 
novidade histórica de um recém-nascido.  

Senhor, perdoa-me e, como os Magos, ajuda-me a adorar-te de todo o coração.

Os Magos ao chegarem junto de Jesus prostraram-se diante d’Ele. Não houve só 
visão mas tacto; não apenas adoração mas carícia. A ternura é o autêntico ponto de 
encontro entre aquele que procura e o que é encontrado. 

Cristo, perdoa-me e, como os Magos, ajuda-me a tocar-te com ternura em todos os 
meus irmãos.

A ternura parece ser o testamento dos Magos. Somos ternos quando abandona-mos 
a ideologia da arrogância e nos abrimos à sensibilidade. Somos ternos quando 
abandonamos a lógica da guerra e promovemos a paz.

Senhor, perdoa-me e, como os Magos, ajuda-me a compreender a força da partilha, 
da reconciliação e do amor. 

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

3ª Semana
 
Oração
Senhor, exultamos de alegria, porque sabemos que a alegria produz ainda mais alegria. 
Sabemos que te aproximas de nós com amor, por entre músicas e danças e nos fazes 
entrar na festa de levar alegria a todos. Alegra-te, o Senhor está no meio de ti!

Cor - Azul
É a cor da fidelidade, a cor do azul do céu dos Andes onde o “Condor” esvoaça 
convidando à liberdade. É a cor que nos faz pedir que todas as crianças possam 
crescer com vontade de realizar os seus sonhos.

4ª Semana
 
Oração
Senhor, tu és um Deus humilde. Todas as circunstâncias que rodeiam a Encarnação 
e o Natal têm a cor e o perfume da humildade. Receber o mistério do Natal é assim 
como que permitir que entre toda a grandeza de Deus na nossa casa para que fique 
iluminada e santificada.

Cor - Amarelo
É a cor da alegria. É a cor das danças dos povos ameríndios. É a cor que nos faz pedir 
que seja apagado do rosto de todas as crianças o medo, a violência, a guerra... e nele 
resplandeça o rosto da alegria, do entusiasmo, do sorriso franco, da confiança e da paz.  

Natal
Oração 
Senhor, dois mil anos depois do nascimento de Jesus, continua a haver muros terríveis 
que separam os homens: desigualdades, injustiças e opressões, intolerância e racismo, 
violência e crueldade inumanas. Muros construídos com pedras de injustiça e violência, 
amassados com sangue e lágrimas dos pobres. Mas nós que cremos no Salvador, é 
nossa missão derrubar esses muros para que os povos se encontrem e partilhem, para 
que já não haja incluídos e excluídos, Primeiro mundo, Segundo, Terceiro ou Quarto, 
mas um só mundo onde todos falam a mesma língua, a da solidariedade e do amor. 

Cor - Branca
É a cor de todas as cores. É a cor que nos diz que “um Menino nos nasceu” e Ele nasce 
na alma de cada mulher e cada homem, de cada criança que o espera, no abraço de 
cada família que se quer bem, no centro de cada comunidade que se une e reza, nos 
movimentos e associações que trabalham e vivem a solidariedade no coração do 
mundo com desejos de liberdade e comunhão.
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1ª Semana
 
Oração
Senhor, já chegam os dias da justiça e do direito, dias luminosos e pacíficos. Quanto 
gostaríamos que as cidades mudassem os seus nomes e pudessem chamar-se: Paz. 
Acolhimento. Liberdade. Solidariedade. Presente de Deus. 

Cor - Verde
A cor da esperança, do verde da floresta da Amazónia, que nos faz pedir que todas as 
crianças possam crescer livres sem escravaturas de espécie alguma. 

2ª Semana
 
Oração
Senhor, sabemos o poder dos meios de comunicação. Podem exaltar ou humilhar, podem 
destruir ou criar. Mas há muito vazio, falsidade e até maldade. Assim são as coisas 
humanas. 
Mas a Palavra de Deus é diferente. A Palavra de Deus, dizem os Salmos e os profetas, 
é forte e doce como o mel, é ardente como o fogo e suave como a brisa, valiosa como 
o ouro, simples e cristalina como a água. É exigente, poderosa e maternal. É sempre 
criadora e vivificante, amistosa e enamorada.

Cor - Laranja
É a cor do entusiasmo, a cor da terra 
do fogo da América do Sul. A cor que 
nos faz pedir que todas as crianças 
estejam entusiasmadas pelo 
bem-estar de todas as crianças 
do mundo.  

Sugestões para a Homilia
No princípio foi a misericórdia. Olhemos a vida com esperança porque Alguém 
nos ama. Apesar das nossas fraquezas, Alguém nos sustenta e ampara. Apesar 
dos nossos vazios, Alguém nos enche. Apesar da nossa desorientação, Alguém nos 
mostra o caminho a seguir através de uma estrela. 

A misericórdia é um caminho.

A primeira viagem, longa, que a misericórdia fez foi a Encarnação: desde o céu à 
terra. Compadecido do homem, Deus, Pai misericordioso, envia o seu Filho. 

Uma segunda viagem da misericórdia revela-se na visitação que Maria faz a Isabel. 
Não foi uma viagem, foi uma peregrinação jubilar, foi uma procissão com o Corpo 
de Cristo. Foi o princípio de muitas procissões, de muitas peregrinações, de muitas 
viagens missionárias. Maria caminha movida pela caridade, vai depressa, porque 
o amor sempre tem pressa, é sempre urgente, porque quer felicitar, partilhar e 
servir. 

Uma terceira viagem da misericórdia é a dos Magos à procura de Jesus. É a da 
Igreja em peregrinação permanente para levar Jesus aos que se sentem sós, 
excluídos, à margem. É a dos missionários, pequenos e grandes de falar de Jesus 
a todos aqueles que ainda não se encontraram com Jesus. E nós sabemos que 
mais de três mil milhões de pessoas ainda não conhecem Jesus Cristo. São 50% 
da Humanidade. E os outros 50% que o conhecem, quantos de verdade o seguem e 
o amam?

Peçamos aos Magos a capacidade de caminhar, de arriscar. Peçamos-lhe como 
presentes: a inquietação, a sensibilidade, a insatisfação, um pouco mais de 
liberdade e a força de iluminar o mundo com a estrela de Jesus – Emanuel – 
Deus connosco.   
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Acender as velas


