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2018/2019 - INTERCEDER

A Conferência Epis-
copal Portuguesa lan-
çou uma nota pastoral:  
“Todos, tudo e sempre 
em Missão” pedido que 
este ano pastoral (Ou-
tubro de 2018 a Outu-
bro de 2019) fosse um 
Ano Missionário. 
Será por isso impor-
tante ajudar as nossas 
crianças a descobrir Je-
sus Cristo e a sentir que 
são sempre missioná-
rias e enviadas em mis-
são. Missão que começa  
na nossa família. Espa-
ço onde também Jesus 
quer estar presente.

Com as crianças da África … 
O ano 2018-2019 terá como verbo: 
INTERCEDER. 
O objetivo é ajudar as crianças a en-
tender o sentido da oração como in-
tercessão. 
Com este trabalho desejamos que as 
nossas crianças cultivem, em família, 
laços de união. Para isso vamos pro-
curar que os pais rezem pelos filhos, e 
os filhos rezem pelos pais.



        

Interceder pelas crianças 
do mundo inteiro

“COM AS CRIANÇAS DO MUNDO, SEMPRE AMIGOS”
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Conteúdo central do encontro

Deus quer que todos participemos na missão de evangelizar e ninguém fique de fora. Por isso 
em Portugal, crianças evangelizam crianças. Este é o desejo de Jesus para todas as crianças do 
mundo inteiro, por isso começamos este encontro com a frase: dai-nos Senhor um coração 
MISSIONÁRIO. 

OBJETIVO: despertar nas crianças da I.M. o amor pela sua vocação missionária 
que não tem fronteiras, aprofundando o seu dinamismo na evangelização. 
Mostrar que eles são importantes para a evangelização.

Realizamos com todas as crianças corações com as cores dos continentes, onde colocare-
mos no centro a frase inicial: “dá-me, Senhor um Coração missionário, capaz de abraçar o 
mundo”.
Distribuídas as 5 cores, começamos a falar especificamente de cada continente com as 
crianças, podemos perguntar o que é que sabem de cada continente e depois reforçamos 
com coisas positivas de cada continente, como por exemplo: comida, jogos, costumes, etc.  

Metodologia:
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Passo a Passo
Para sermos missionários em todos os lugares devemos aprender um pouco de 
cada cultura, vamos aprender: 

1. Para aprender com as crianças, devemos começar com perguntas simples: o que 
é que encontramos em cada país… tipo de animais, de pessoas, de realidades. Espe-
cialmente com as realidades das crianças que ali se encontram. 

2. Podemos recortar imagens, com as crianças, de alguns animais típicos de cada 
continente para colar no coração que tem cada um, como também pessoas ou fa-
mílias. (o coração para cada criança deve ser um molde grande para colar tudo o 
que eles gostem) 

3. Espontaneamente pedimos que as crianças falem porque querem colar aqueles 
recortes de animais, pessoas e crianças no seu coração. 

4. Atenção, é importante ter presente o mapa-mundo para situar as crianças de 
onde estamos a falar. (como cada coração de cada criança deve ser de uma cor di-
ferente, azul-branco-verde-vermelho- amarelo. Devemos aproveitar para perguntar 
segundo a sua cor em que continente está) 

5. Jesus também tinha um coração grande e por isso fez muitas viagens, E FEZ MUI-
TOS MILAGRES. Juntos vamos conhecer as viagens missionárias de Jesus…. Para 
isso em forma de jogo: 

6. Colocamos agora no centro uma imagem de Jesus, e entregamos a cada criança 
outro coração pequeno com o nome do lugar por onde passou Jesus anunciando a 
Boa Nova.

7. O animador anuncia o lugar por onde passou Jesus e cada criança deve passar e 
colar esse coração em Jesus, deixando finalmente um Jesus cheio dos corações das 
crianças.
(PODEMOS COLAR VIAGENS OU MILAGRES DE JESUS) lugares por onde Jesus 
andou: Galileia, Jerusalém, Cafarnaúm, Judeia, Nazaré, Tiro, Sidónia, Betânia, Jericó. 

8. Para finalizar esta atividade vamos perguntar a cada criança qual vai ser o seu 
compromisso missionário para esta semana, ou melhor, por quem, ou porque vai re-
zar. (na parte de trás do coração de cada criança colocamos: para abraçar o mundo 
vou rezar por……preencher com a resposta de cada um………….)
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Com Jesus e com Maria 
Missionários todo o dia!

Reflexão Biblica

Escutar a Palavra de Deus

MARCOS 1, 35-39 

Oração / Compromisso

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

O filho pergunta:

Pai, o que é a Igreja?

Pai/ Mãe responde:

A Igreja é a família 

de todos que seguem

 Jesus. Jesus deixou-nos 

o Espírito Santo por

 isso a Igreja é Santa.

MINI COMPROMISSO
Nesta semana vou motivar-me 
pelo trabalho missionário. 
Para isso vamos rezar juntos em 
casa um Pai Nosso pelo continente 
que levo no coração.

Intercecer pela Igreja Santa 
Católica

Tema do próximo encontro #2

PARA REFLETIR:  

De madrugada, ainda escuro, levantou-se e 
saiu; foi para um lugar solitário e ali se pôs em 
oração. Simão e os que estavam com Ele segui-
ram-no. E, tendo-o encontrado, disseram-lhe: 
«Todos te procuram.» Mas Ele respondeu-lhes: 
«Vamos para outra parte, para as aldeias vizi-
nhas, a fim de pregar aí, pois foi para isso que 
Eu vim.» E foi por toda a Galileia, pregando nas 
sinagogas deles e expulsando os demónios.

• Jesus chama os discípulos e a todos os mis-
sionários para ir com ele. (e também a todas 
as crianças)
• Jesus convida a todos para anunciar a Boa 
Nova: por isso as crianças da I.M. estão presen-
tes no mundo inteiro.
• Por isso pedimos um coração capaz de fazer 
o bem em todo o momento e de abraçar o 
mundo inteiro, com oração, sacrifício e oferen-
da. 

ORAÇÃO

Senhor JESUS,
acolhe no teu coração a nossa oração.

Pode ser pequena, mas, 
sabemos que é grande na tua presença.

Ajudai-nos a construir 
com a nossa oração um nundo melhor,

especialmente rezando pelas crianças do mundo inteiro.
Ámen

NOTA: 

Para o próximo encontro 
é necessário combinar 
uma reunião com os pais 
para partilhar o objeti-
vo do próximo encontro. 
Combinamos uma data, 
para que seja uma festa de 
família.

Com Jesus vamos interceder pela vocação das crianças do mundo inteiro.

(PAI NOSSO…. não esquecer que falamos de abraçar o mundo inteiro, para isso pedimos terminar 
este encontro com o abraço da paz.)


