
NOTÍCIAS

Nº 06   2018/2019
    
M a r ç o

Obra da Infância Missionária
Amigo 

animador

Obra da Infância Missionária
www.opf.pt/infancia   :-)  https://www.facebook.com/infanciaomp.portugal

Infância Missionária: Rua ilha do Príncipe, 19 - 1170-182 Lisboa

Neste Ano em que in-
tercedemos pelas Famí-
lias, realizou-se o 1º en-
contro interdiocesano 
da IM em Aveiro com 
o tema “Um Coração 
Uma Missão”. 

O coração tem o selo 
da família: união, comu-
nhão, à volta de Jesus. 

É Ele quem nos chama 
e nos envia, desde a nos-
sa família para a grande 
família humana. 

Esta é a nossa Missão!

No dia 23 de Fevereiro de 2019 realizou-se, em 
Aveiro o 1º encontro interdiocesano da Infância 
Missionária que congregou mais de 300 pessoas 
dos diversos grupos da IM das dioceses de  Aveiro, 
Braga, Vila Real, Guarda e Algarve. As crinaças da 
IM poderam viver um dia de festa com as famílias.

IM em festa...



        

Intercecer pelos pais

 

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

vamos neste encontro reforçar os vínculos familiares, ressaltando especialmente o papel do pai 
(sempre falamos de celebrar o dia do pai, mas a esta atividade vamos chamar-lhe: “Quando jogo 
com o meu PAI”). Com os grupos da família I.M. vamos refletir sobre o importante papel dos 
nossos pais num sentido espiritual, material, e presencial em casa. Para celebrar precisamos fazer 
uma prendinha, um jogo e uma oração!

OBJETIVO:  motivar as crianças para se encontrarem com o amor de Deus diariamente 
em casa, especialmente para que vejam como os pais são protagonistas desse amor 
perfeito e são presentes de Deus na família.

1. A prendinha do Pai

Meu Pai um presente de Deus

Para esta atividade só precisamos:  folhas de cores, uma foto da criança com 
o Pai e muita diversão. (ATIVIDADE DE 15 MINUTOS: DOBRAR E COLAR)
Podemos mudar o modelo da prenda, o que pretendemos é deixar numa prenda o sen-
tido do encontro que são os pais, podemos colocar alguma foto ou um chocolate como 
prenda no dia do Pai. Esta prendinha é para levar para casa e dar ao Pai.

2. O tesouro do meu Pai

Agora vamos jogar com o grupo da seguinte forma: o jogo chama-se “o tesouro do 
meu pai” e pode ser feito no chão no lugar onde combinaram para esta atividade 
ou num parque ou floresta se for possível para que seja mais visível e possamos 
construir todos os elementos do jogo num espaço aberto, os elementos são:

  • Uma ponte • Uma porta  • Uma árvore
  • Uma fogueira  • Pedras   • Um binóculo 
  • Garrafa e chave  • Estrela armilar  • Símbolo dos piratas
     • Caixa do tesouro

Amigo animador podemos fazer que este jogo seja mais divertido se vamos ves-
tidos como piratas procurando o tesouro, (os animadores já devem ter o jogo 
preparado no lugar) devemos colocar cada elemento em um lugar estratégico, de 
modo que possamos ir encontrando o segredo escondido, passo a passo, em cada 
elemento colocamos: o significado do elemento e o modo de chegar para a pró-
xima pista do tesouro. 



        Passo a Passo:
Em folhas de papel colocaremos em cada lugar uma imagem e detrás da imagem: o significado da 
imagem, e uma pista para encontrar o próximo desafio. (amigo animador o sentido deste jogo é 
fazer com que as crianças compreendam que os pais são para eles como cada imagem que está ali 
representada) vamos jogar! 

Significado: “os nossos pais são portas de Deus porque 
nos ajudam a estar perto de Deus”. 
Pista: devemos olhar para a árvore mais grande do 
lugar, ali encontrarão o próximo desafio do capitão.  
FORÇA! (as crianças procuram aquela árvore onde es-
tará colada a próxima imagem com o seu significado e 
a próxima pista para chegar ao tesouro).

Significado: “os nossos pais são como as árvores por-
que procuram deixar-nos sempre frutos abundantes de 
vida, dão-nos sombra e beleza”
Pista: atentos mini-missionários, para chegar perto do 
nosso tesouro devemos caminhar 100 passos sempre 
em frente, ali o nosso capitão deixou cair alguma coi-
sa…vamos encontrar.!!!!(o animador guia os 100 pas-
sos para chegar até à próxima imagem da bússola).

Bom trabalho!!!!! Falta pouco para partilhar o nosso 
tesouro!
Significado: “os nossos pais são como esta bússola; aju-
dam-nos a encontrar o caminho correto e a dar passos 
firmes na vida”
Pista: amigos mini-missionários, vamos para um mo-
mento difícil, preparados para encontrar uma ponte 
perto do lugar. (o animador deve fazer uma ponte gran-
de de papel, como um cartaz para não perder o ritmo 
do jogo).

Significado: “os nossos pais são como pontes; ajudam-
-nos a passar os momentos difíceis da vida e sempre 
têm as suas mãos abertas para passar connosco todas 
as pontes.
Estamos na ponte e não vemos nada difícil!
Atentos vem alguém!!!!
Detrás do cartaz ou escondido no lugar fazemos a 
cena que segue.

Estamos na ponte e não vemos nada difícil! Atentos, 
silêncio, vem alguém! Com ajuda de algum pai fazemos 
uma cena para não deixar passar na ponte (que bom 
seria ajudar o jogo com o vestuário) … 
O animador combina com algum pai de confiança para 
fazer de pirata que não deixa passar na ponte (pirata 
mau). Este pirata pergunta a todas as crianças qual é a 
palavra passe para passar para a terra do tesouro. 
(O animador deve procurar os nomes dos pais das 
crianças presentes no jogo. As crianças para passar de-
vem dizer o nome do pai “esta será a palavra passe” 
para que o nosso amigo pirata nos deixe passar pela 
ponte para chegar ao tesouro.).

Ânimo amigos passámos o desafio!
Precisamos de energia, um pouco de água seria bom! 
Mas precisamos de um muro para que ninguém nos 
veja, e uma fogueira para nos aquecermos. 
(o animador ajuda para que as crianças juntem pedras e 
construam um pequeno muro ou com pintura pintem 
um muro em papel, entre todos com ajuda do anima-
dor fazemos uma pequena fogueira onde tomaremos 
algo como grupo para ter mais forças para encontrar 
o tesouro)

Significado: “os nossos pais são como uma fogueira 
porque sempre mantêm o calor do amor nas nossas 
famílias e são como muros sempre fortes que traba-
lham com todas as forças para fazer-nos o bem.”
Pista: amigos mini-missionários, depois deste sumo, des-
ta água…, já temos forças, vamos perguntar quem tem 
um BINÓCULO PARA VER onde está o tesouro!!!!
O animador tem um binóculo para esta atividade e in-
dica o lugar para onde podem ver, num lugar visível, 
colocamos uma caixa com o símbolo da estrela onde 
os piratas deixaram a chave do tesouro.

Significado: “ os nossos pais são como uma estrela por-
que orientam as nossas vidas sempre para o bem e 
para crescer como família”
Amigos aqui não está o tesouro, mas diz que perto da-
qui, o capitão deixou escondida uma garrafa com uma 
chave…. Temos que a encontrar.
(o animador deve colocar dentro de uma garrafa uma 
imagem da chave, deve enterrar ou esconder bem para 
que eles procurem e encontrem essa garrafa, para isso, 
deve marcar o lugar com o símbolo do pirata para que 
as crianças compreendam que está ali).

Encontramos a chave!
Significado: “os nossos pais são as chaves das nossas 
vidas porque abrem sempre boas portas para deixar-
-nos passar, fazem com que os nossos caminhos este-
jam sempre perto de Deus e ajudam-nos a encontrar 
as portas corretas na vida”
Amigos esta chave guarda um grande tesouro, o tesou-
ro que os nossos pais deixaram para nós. Temos que 
chegar até ao fim. 

Amigos da IM, falta só uma pista para chegar ao nosso 
tesouro, não esqueçam que os nossos pais são sempre 
para nós uma porta - árvore - bússola - ponte- foguei-
ra- pedra- estrela- chave e tesouro para as nossas vi-
das!!!!!
O vosso cofre do tesouro está na ilha dos sonhos, para 
chegar devem seguir as setas.
Vamos abrir o nosso cofre do tesouro e partilhar com 
todos.

Parabéns!!!!! Encontraram o tesouro!!!!! 
Antes de abrir a caixa devem ler o que indica o capitão: 
“antes de abrir este tesouro, as crianças devem dizer 
novamente com voz forte a sua palavra passe para po-
derem abrir o tesouro”
(amigo animador, deves motivar para que digam forte 
cada um o nome do pai, essa é a palavra passe do te-
souro, deves perguntar aos familiares o nomes dos pais 
para ajudar as crianças no jogo)
Depois de todos dizerem o nome do pai, podem abrir 
a caixa grande, onde vamos colocar dentro pacotes 
com doces ou alguma coisa que seja como prémio 
para o jogo. Era bom colocar um pacote com o nome 
da criança e uma foto onde diga: FILHO VOCÊ É O 
TESOURO DO PAI. 

Feliz dia do pai! 3
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Com Jesus e com Maria 
Missionários todo o dia!

Reflexão Biblica

Escutar a Palavra de Deus

PROVÉRBIOS 3, 1-7 

Oração / Compromisso

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

O filho pergunta:

Pai,/Mãe : o que é a visita pascal?

Pai/ Mãe responde:

É ser missionário e levar 

a todos a ale
gria d

e que 

Jesus está vivo no meio 

de nós.

MINI COMPROMISSO

Hoje vou juntar todos em casa 

para dar a prendinha ao meu 

pai e falar do encontro de hoje. E 

antes de dormir juntos em família 

vamos rezar pelo nosso pai no seu 

dia. PAI NOSSO…

Intercecer pela família paroquial
Tema do próximo encontro #7

PARA REFLETIR:  

• Um pai sempre tentará ensinar os caminhos 
verdadeiros e justos aos seus filhos.
• O nosso pai sempre procura o bem-estar 
dos seus filhos.

• O nosso pai é um grande tesouro em casa 
porque permite que sejamos luz no mundo.
• Um pai é um grande tesouro porque corrige 
os nossos passos e mostra-nos a verdadeira 
alegria. 

ORAÇÃO

Senhor Jesus, obrigado pela vida dos nossos pais,
Fazei que sejam imitadores de são José 

e sejam exemplo para nós de vida e oração.
Dai-nos a graça de ser bons filhos e obedecer em todo o momento.
Fazei das nossas famílias uma obra da tua Misericórdia e Redenção

Ámen

NOTA: 

O animador deve falar com 
o pároco e as famílias das 
crianças da IM para que no 
próximo encontro realizem 
juntos a visita pascal.

Com Jesus nosso irmão somos filhos do mesmo Pai.


