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A V E I R O

1º Encontro 
Interdiocesano da IM

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.

A Diocese de Aveiro irá organizar 
o 1º Encontro Interdiocesano 
para os grupos e famílias da I.M. 
no dia 23 de fevereiro de 2019, 
das 9H30 até 16H00, com o tema: 
“ Um coração, Uma Missão”.



        

Intercecer pelo Amor dos Casais

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

Os sacramentos são os sinais que manifestam externamente a presença e ação salvadora de Deus 
no mundo, todas as crianças fazem parte deste grande mistério, especialmente fazem parte dos 
frutos de amor dos casais no grande sacramento do matrimónio. 

OBJETIVO:  descobrir com as crianças da I.M. as riquezas e o valor do sacramento do 
matrimónio e motivar para ajudar com a oração a manter a unidade dos casais.

O Amor dos casais

Viver o Amor de Jesus no sacramento do Matrimónio

Este encontro vai realizar-se em três momentos:

1.  Viver com todas as crianças os grandes mo-
mentos da família, especialmente as alegrias no 
matrimónio dos pais. 

2. Refletir com todas as crianças sobre algumas 
das dificuldades que estão a viver alguns casais.

3. Juntos pensamos e refletimos no sacramen-
to do matrimónio e encontramos a maneira de 
como podemos ajudar os casais que sofrem para 
viver unidos no amor de Deus. 

Momento 1: Com Jesus e Maria, Mis-
sionários na família!

Momento 2: Rezar unidos é permane-
cer unidos!

Momento 3: Como pequenos missionários va-
mos ajudar a viver o Amor de Jesus na nossa 
família.

Neste encontro temos presente as situações que vivem alguns casais no 
nosso tempo e ajudaremos as nossas crianças a compreender o papel im-
portante como missionários dentro de casa. Começamos hoje com o lema: 
“com Jesus e com Maria, a nossa família permanece unida”
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Passo a Passo:
Momento 1.  Cada criança faz o seu cartaz da família

Para este momento, pedimos no encontro anterior algumas fotos de família 
onde estejam os pais felizes (melhor se podemos colar alguma do sacramento 
do matrimónio) e refletimos sobre o seguinte tema:  onde está Deus presente, 
sempre há uma aliança; e um matrimónio também é uma declaração de amor 
eterno. Perguntamos a todas as crianças: sabem porque se casaram os nossos 
pais? Por amor, começamos a construir o cartaz das alegrias do matrimónio, 
com as fotos que trazem de casa. (cada criança pode fazer o seu ou podemos 
fazer um entre todos)

O animador continua explicando: Aliança também são os anéis  que têm os 
pais nos dedos desde o dia do matrimónio que lembram a riqueza do amor 
que têm um pelo outro. 
Aliança é também a grande promessa que Deus fez com o seu povo: estar con-
nosco até o fim dos tempos por amor eterno. 

Finalmente refletir sobre porque não podemos perder essa aliança alegre de 
amor eterno, de Deus e do matrimónio, porque Deus está no meio de nós e 
porque o matrimónio é uma aliança que perdura eternamente para além das 
dificuldades. 

Momento 2. Com todas as crianças fazemos um cartaz dos problemas. 

Refletir com todas as crianças sobre algumas das dificuldades que estão a vi-
ver alguns casais e o porquê de muitas vezes deixarem de sorrir, ajudando a 
compreender porque algumas vezes ficam tristes. Exemplo:

• Muitos têm muitas horas de trabalho e chegam cansados a casa sem vontade 
de nada.
• Alguns têm muitas coisas a pagar e ficam preocupados e para não preocupar 
ninguém ficam tristes em silêncio. 
• Alguns casais começam a gritar, um com o outro, porque acreditam que as-
sim podem desabafar, mas está mal fazer isso. 
• Outros escutam os comentários dos vizinhos que dizem coisas do matrimó-
nio e ficam desanimados e não são verdade. 
• Finalmente dizemos aos nossos pequenos que muitos casais deixam de sorrir 
porque não têm tempo depois do trabalho para partilhar, tem muitas preocu-
pações e dívidas, porque estão a ouvir os comentários de fora que não fazem 
bem, porque deixam de rezar unidos, deixam de ir à missa, de comer juntos, 
de brincar, e de se amar. 

Momento 3. Com todas as crianças fazemos um cartaz de compromissos mi-
ni-missionários. 

Vamos agora com as crianças da I.M. procurar algumas ajudas missionárias 
para fazer crescer o amor de Deus e dos casais em todas as famílias, especial-
mente nas nossas famílias. Perguntamos o que podemos fazer?
Como crianças da Infância Missionária comprometemo-nos para:

• Rezar todas as noites pelo pai e mãe antes de nos deitarmos.
• Dar ânimo aos nossos pais quando estejam tristes e preocupados.
• Pedir aos meus pais todas as noites que rezem juntos para permanecer no 
amor de Deus.
• Muito importante, dar um abraço aos pais antes de dormir. 
• E não esquecer de convidar todos os domingos os nossos pais para irmos à 
missa, para que estejam sempre unidos no sacramento do matrimónio e uni-
dos a Jesus na Santa Eucaristia.
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Com Jesus e com Maria 
Missionários todo o dia!

Reflexão Biblica

Escutar a Palavra de Deus

MATEUS 2, 13-15.

Oração / Compromisso

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

O filho pergunta:

Pai,/Mãe : já rezamos juntos hoje?

Pai/ Mãe responde:

Rezar unidos é perma-

necer unidos no amor. 

MINI COMPROMISSO

No próximo domingo vou convi-

dar a minha família para irmos 

à missa e juntos rezaremos pela 

unidade dos casais e das famílias, 

especialmente por aqueles que 

têm problemas e divisões. 

Intercecer pelos pais
Tema do próximo encontro #6

PARA REFLETIR:  

• José e Maria, também tinham dificuldades, mas 
sempre procuravam fazer a vontade de Deus.
• Este casal confiava muito em Deus, mas tam-
bém eles tiveram que sair das suas terras e 
serem emigrantes.
• O amor de Deus na nossa família é maior que 
qualquer dificuldade ou problema.

• Para cada problema, Deus sempre tem uma 
bênção.
• Devemos permanecer unidos no amor e na 
oração, para não deixar entrar a tristeza nas 
nossas famílias.

ORAÇÃO

Amigo Jesus, obrigado pelo meu pai e pela minha mãe.
Ajudai-nos para que todos em casa sejamos teus amigos e missionários,

dai-nos força nas dificuldades, especialmente para os nossos pais.
Ensina-nos a rezar unidos e a permanecer unidos em família

para sermos sempre fiéis e obedientes ao teu amor.
Ámen

NOTA: 

Para o próximo encontro 
as crianças têm a missão de 
trazer fotos do pai. 

Com Jesus missionário rezamos e cuidamos do sacramento do matrimónio.

Terminamos cantando o refrão da canção da família: // “abençoa Senhor 
as famílias ámen, abençoa Senhor a minha também” // PAI NOSSO….


