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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.

Encontro das crianças da I:M. da Paróquia 
de S. Pedro de Nariz com o Bispo de Aveiro



        

Serviço Missionário da IM
Que fazemos?

“COM AS CRIANÇAS DO MUNDO, SEMPRE AMIGOS”
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Conteúdo central do encontro
Todas as crianças da I.M. como Jesus são amigas 
dos doentes, dos pobres, especialmente das 
crianças que sofrem. Por isso este encontro tem 
como finalidade visitar aquele que está a sofrer 
no corpo ou na alma e levar fortaleza, paz e uma 
cura de alegria de Deus.
A I.M. com alegria vai ajudar para que aquele que 
sofre compreenda e confie que toda a doença e 
problema sofridos com amor podem ser uma 
oferenda para a salvação de muitos.
As crianças da I.M. dentro desta sociedade 
desanimada e pessimista, são luz e esperança e 

com a sua criatividade e espontaneidade podem 
prestar um serviço missionário na sua paróquia 
ou no bairro. Visitando os lares, alguma criança 
no hospital ou amigo que precise de companhia, 
de um abraço, ou palavras de ânimo, podemos 
fazer o nosso serviço missionário. 
Com este serviço missionário queremos que 
as crianças compreendam que Deus colocou 
nelas o carisma da alegria que falta em muitos 
lugares e em muitas pessoas, especialmente que 
experimentem que este encontro com Jesus 
não são simplesmente palavras, mas que devem 
ser acompanhadas de ações concretas. 

Para este jogo o animador deve preparar no 
lugar do encontro elementos para jogar com 
as crianças a serem curados de alguma coisa. 
E tem preparada uma história:

OBJETIVO: 
sensibilizar as crianças com o serviço que podem realizar como grupo missio-
nário, especialmente com a dor dos outros e descubram neles a pessoa de Jesus.

Para começar a nossa atividade o anima-
dor vai cumprimentar o grupo e come-
çar uma conversa sobre como correram 
estes dias… (esperamos algumas res-
postas das crianças). Continua dizendo, 
lembram-se que tínhamos de trazer para 
este encontro algum elemento de tra-
balho que mostre o que queremos ser 
quando formos grandes? Se alguém se 
esqueceu não tem problema. Podemos 
trabalhar unidos no grupo e ajudar-nos. 
Vamos falar sobre o que trouxeram:
1. Perguntamos um a um o que quer ser 
quando for grande.
2. Como usarias isso que trouxeste no 
teu trabalho? (se alguém esqueceu pedi-
mos que diga também o elemento que 
usaria e como)
3. O objetivo deste momento é ensinar 
às crianças que podemos servir também 
como missionários nos nossos trabalhos. 
Podemos ser engenheiros, médicos, agri-
cultores, polícias, missionários, etc. Por-
que anunciamos Jesus em todo momento.
4. O animador vai fazer um jogo de 
apresentação das crianças profissionais. 
Como se faz? 
Fazemos um círculo com as crianças e 
os elementos que trouxeram, o anima-
dor vai ficar no centro do círculo e faz a 
apresentação com duas perguntas, assim:

• Olá, “Carlos-Maria-João…” qual é a tua 
profissão? 
• A criança deve responder com a profissão 
que gosta: “EU SOU … (agricultor-médico-
-polícia-vendedor-comerciante, etc.) o ani-
mador pede uma salva de palmas depois de 
cada resposta.
• O animador depois de cada criança respon-
der diz: QUE BOM! Temos um amigo “polí-
cia-mestre-missionário... (nomear cada pro-
fissão que eles responderam).
• Como ajudarias os teus amigos com a tua 
profissão? (ajudamos para que encontrem e 
compreendam o bem que podem fazer na 
profissão que desejam)

Metodologia:
Que fazemos? ANUNCIAMOS JESUS!

Jogo:  “VISITEMOS O DOUTOR”
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Passo a Passo:  
Visitemos o Doutor

“Visitemos o Doutor”
(Criamos as personagens que forem 

necessárias para a nossa história)

1. Precisamos dividir o grupo, precisamos dar uma responsabilidade a cada criança para que, ao 
contar a nossa história, represente uma personagem: (podem aumentar as personagens)

Um médico.
Condutor de ambulância. 
Condutor do carro veloz.

Enfermeiros
O acidentado

Os ajudantes da ambulância.
O polícia.

Etc.

2. Vamos representar entre todos esta história (jogando vamos aprendendo).
O senhor João saiu de casa e caminhava muito alegre pela rua, estava a chegar ao seu trabalho e 
de repente veio um carro a grande velocidade sem controlo e bateu no senhor João.
Chegou rapidamente a polícia ao lugar e como o senhor João não respirava, tiveram que chamar 
a ambulância, (entra o condutor da ambulância e os ajudantes para levar o senhor João). Levaram 
o nosso amigo ao médico e teve de ser operado. O médico diz ao enfermeiro para lhe passar as 
pinças porque tem que tirar um vidro da perna (fazem como se estivessem a tirar o vidro), mas 
também diz o médico que tem que lhe ligar a cabeça e o braço que está partido… No final, o 
senhor João tem de ficar no hospital e tristemente ninguém o vem visitar.  
Como ninguém o conhecia começaram a chegar: o senhor polícia que estava no lugar, o condutor 
da ambulância e os seus ajudantes e também o condutor do carro veloz. Finalmente o senhor João 
reunido com enfermeiros, médicos, condutores, ajudantes e as crianças da Infância curou-se com 
alegria e voltou a trabalhar. Fim.

(Agora fazemos vida o jogo com o grupo da I.M. programando uma visita a um lar ou 
a algum doente.)   

Visita das crianças: cumprimentamos, explicamos que somos a Infância Missionária, reza-
mos uma Ave-Maria com todos, e se é possível deixar que as crianças falem com o idoso ou o 
doente. Podemos levar alguma imagem como presente, pode ser entregue pelas crianças. Para 
despedida dizemos todos: Com os amigos deste lugar; SEMPRE AMIGOS!
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Com Jesus e com Maria 
Missionários todo o dia!

Escutar a Palavra de Deus

MATEUS 8, 14-15. “GRAÇAS A DEUS A CARIDADE É O NOSSO SRERVIÇO” 

Oração / Compromisso

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

O filho pergunta:

Pai, o que aconteceu em 

Fátima? Como se chama-

vam os 3 pastorinhos?

Pai/ Mãe responde:

Em 1917, em Fátima, 

apareceu Nossa Se-

nhora. O nome dos 3 

pastorinhos são: Lúcia, 

Jacinta e Francisco.

MINI COMPROMISSO
Neste mês com o meu grupo da 
I.M. vamos visitar algum doente da 
paróquia e juntos rezaremos por ele. 
E à noite antes de me deitar rezarei 
com os meus pais pelos doentes do 
mundo inteiro, especialmente pelas 
crianças que estão abandonadas. 
Rezamos sete (7) AVE MARIAS. 

Maria e as crianças da I.M.
Tema do próximo encontro #8

PARA REFLETIR:  

• Graças a Deus como missionários podemos dar a conhecer Jesus, especialmente visitando 
os que mais precisam.
•Como pequenos missionários podemos visitar os doentes, ou os idosos nos lares, e rezar 
com eles e para eles. 
• Como crianças podemos ser missionários e mostrar o rosto amoroso de Jesus.
• Como pequenos não temos muito para dizer, mas sim muitas alegrias para oferecer, um 
sorriso podemos dar para algum doente animar.  

ORAÇÃO

Amigo Jesus 
queremos pedir-te por todos os doentes,
 especialmente pelas crianças que sofrem, 
para que encontrem com quem partilhar o seu sofrimento 
e saibam oferece-lo pela santificação 
de todos os que sofrem no mundo inteiro.
Ámen

NOTA: 

Para o próximo encon-
tro pedir às crianças 
que tragam plasticinas 
de várias cores.


