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“S” de Santo

O ano pastoral 
2018/2019 está a iniciar.   
A Conferência Episco-
pal Portuguesa lançou 
uma nota pastoral:  “To-
dos, tudo e sempre em 
Missão” pedindo 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.

Crianças e adolescentes 
da Infância Missionária 
de Pinheiro da Bemposta 
reúnem quinzenalmente, ao 
domingo de manhã, e rezam 
por todas as crianças do 
mundo. A camisola com o 
“S” pode ser de super herói 
mas também pode ser de 
Santo, tal como S. Martinho  
que deu metade da sua capa 
ao mendigo. “Há mais alegria 
em dar do que em receber”.



        

Intercecer para que todas as famílias 
sejam presentes de Deus

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

O nosso encontro estará carregado de ações missionárias e com ajuda dos animadores, do senhor 
Prior, das famílias e das crianças da IM, encontraremos o verdadeiro sentido do caminho do Advento 
até o Natal, especialmente com as obras de Misericórdia, que serão celebradas como evangelho 
vivo nas paróquias. 
Vamos preparar, juntos, uma prendinha para o Menino que nasce no presépio. Vamos fazer um plano 
para chegar ao Natal com um presente grande para o Menino Jesus!

OBJETIVO: Preparar junto com as crianças da IM o caminho para chegar a Belém, 
e assim dar as boas vindas a Jesus, em família fazer um presente vivo para celebrar 
o aniversário do Menino que nasce no presépio. 

O ADVENTO
com sentido da IM

Ao longo dos  4 domingos do Advento, unidos na missão,  os nossos pequenos mis-
sionários, também poderão viver o seu compromisso, o seu testemunho e o seu ser-
viço, especialmente ajudando as pessoas da comunidade paroquial nas situações mais 
difíceis:

Metodologia:

Do advento ao Natal com sentido da IM

Primeiro domingo do Advento: DAR DE COMER AO FAMINTO. No domin-
go anterior pediremos alimentos para aqueles que mais precisam especialmente das 
nossas paróquias. (combinaremos onde podemos levar estes alimentos).

Segundo domingo do Advento: VISITAR OS PRESOS. No domingo anterior 
pediremos produtos de higiene, sabonete – shampoo – desodorizante – pente – esco-
vas de dentes – pasta de dentes, material que possamos levar para aqueles que estão 
privados da liberdade nas prisões.

Terceiro domingo do Advento: VESTIR OS NUS. No domingo anterior pedi-
remos para partilhar um brinquedo ou roupa para levar aos pequenos mais pobres e 
poderem, assim, fazer um Natal mais feliz para as crianças que não têm recursos em 
Portugal. Sabemos que o sentido do Nascimento de Jesus não são os brinquedos, mas 
também sabemos que um brinquedo pode dar-nos grandes sorrisos.

Quarto domingo do Advento: VISITAR OS ENFERMOS. Para este domingo 
com as crianças preparamos os postais de Natal para levar ao hospital, ou para entre-
gar depois da missa para aqueles que tenham familiares doentes em casa, da parte das 
crianças da IM com alegria.
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Passo a Passo
Este encontro pode ser de duas formas: 

Primeira forma: Com as crianças preparamos um presente para aqueles que es-
tão doentes na paróquia ou no hospital, como ação missionária podemos fazer uma 
visita a um hospital em grupo levando o nosso presente de ânimo e de Fé.  

1. O encontro do animador com as crianças vai ser para preparar um postal ou uma 
carta de natal para levar para alguém que esteja no hospital. 
(o animador vai encarregar-se de fazer chegar os postais ao hospital se não pode-
rem realizar uma visita em grupo).

Segunda forma: Além do encontro com as crianças da IM, precisamos a ajuda 
dos pais, dos párocos e das famílias missionárias para fazer esta missão com os pe-
quenos e combinar juntos para onde vai cada ajuda. Neste sentido seremos todos 
catequistas e as crianças aprenderiam com o exemplo.

2. O animador deve falar com o senhor pároco sobre esta atividade para poder 
anunciar a toda a igreja o que vamos fazer em cada domingo. Combinar com alguns 
pais ou com as famílias missionárias para ajudar as crianças da IM a poderem fazer 
vida ao serviço dos outros. Vamos nos 4 domingos do Advento fazer vida as obras 
de Misericórdia corporais: 

• Com apoio do senhor pároco e das famílias, depois de cada Santa Missa explica-
mos o que vamos recolher na próxima missa do domingo e para onde vai cada ajuda 
missionária feita, vamos dividir o tempo do Advento (4 domingos no possível) numa 
ação concreta missionária.
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Com Jesus e com Maria 
Missionários todo o dia!

Reflexão Biblica

Escutar a Palavra de Deus

MT 5, 2-12:  “BEM-AVENTURADOS”

Oração / Compromisso

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

O filho pergunta:

Pai, qual é o carisma da IM

Pai/ Mãe responde:

Ajudar a ser amigos 

de todas as crianças

do mundo.

MINI COMPROMISSO

Nesta semana vou fazer uma 

obra especial de Misericórdia e 

amizade. Como compromisso 

missionário  vou acolher um amigo 

em casa e jogar com ele ou fazer 

o convite para que um amigo da 

catequese venha jantar lá a casa. 

Intercecer pela Infância 
e Adolescência Missionária.

Tema do próximo encontro #4

PARA REFLETIR:  

• As crianças da IM têm capacidade de dar e 
receber misericórdia.

• As crianças são contributo nas paróquias para 
a nova evangelização, eles fazem experimentar 
a Misericórdia na simplicidade da vida. 

• As crianças são o presente das bem-aven-
turanças porque têm um coração limpo para 
ajudar. 

• As crianças não têm preconceitos para con-
solar aquele que está aflito, não tem dificulda-
de em dar alegria para quem precisa porque 
eles são epifania do Reino de Deus.  

ORAÇÃO

Senhor 
é pouco o que fazemos para ti,

mas sabemos que não são as muitas coisas as que te fazem feliz,
mas o amor que colocamos nelas.

Ajudai-nos a transformar os corações egoístas 
com o nosso exemplo missionário.

Ámen

NOTA: 

Para o próximo encontro 
vou arranjar algumas page-
las que as crianças podem 
pintar e decorar para depois 
poderem ser vendidas no fi-
nal da eucaristia da Epifania.

Com Jesus somos uma família, uma obra missionária.

Jesus tomou a palavra e começou a ensiná-los, dizendo: «Felizes os pobres em espírito, 
porque deles é o Reino do Céu. Felizes os que choram, porque serão consolados…

FELIZ NATAL!


