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Eu sou Missão! 

Tudo aquilo que faço sei 
porque o faço e sei que 
não estou sozinho: Jesus 
está comigo. 

É Ele quem me anima 
quando estou desani-
mado. É Ele quem me 
levanta quando estou 
caído. É Ele quem alegra 
quando estou triste… 

E eu aprendo com Ele a 
animar, a levantar, a ale-
grar os outros.

Isto é Missão!

2019-2020 - PARTILHAR

Com as crianças da América… 
O ano 2019-2020 terá como verbo: 
PARTILHAR. 
O nosso objetivo é ajudar as crianças 
a entender o sentido missionário da 
partilha: partilha da vida, entregue a 
Jesus e serviço pelos irmãos. Procu-
ramos que elas entendam que a vida 
cristã exige um compromisso de levar 
a Boa Nova a todos, em todos os mo-
mentos e a todos os lugares.



        

FÉ E MISSÃO

 

“COM AS CRIANÇAS DO MUNDO, SEMPRE AMIGOS”
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Conteúdo central do encontro
Este encontro tem que ser preparado com as crianças da I.M. de forma a que compreendam os 
dois momentos expressos pela palavra FÉ: Formação e Envio (FÉ) ou se preferirmos Fé e Missão.

Formados:  tem como resultado  um trabalho de formação com as crianças, centrando o tema 
em: sabes o que significa “crianças ajudam crianças”? Perfeito, já sabem qual é o nosso carisma!!!

Enviados: em grupo vamos realizar a nossa missão na paróquia.   

OBJETIVO:  Formar as crianças da I.M. no sentido da partilha e da caridade, assim,  unir 
forças para ajudar, especialmente as crianças que mais precisam. No mês de outubro, mês 
das missões,  o nosso objetivo com a Infância Missionária é criar atividades  e espaços que 
possam apoiar um refeitório daquelas crianças que neste momento sofrem no mundo. 
Com o lema:  de todas as crianças da América, sempre amigos! Sabes o que acontece com 
as crianças da Venezuela? E da Amazónia?

METODOLOGIA

1º Momento (FORMAÇÃO)

Partilhar é algo que se contrói - A Infância Missionária 
faz um outubro solidário

Ninguem é tão pobre que não possa dar algo com alegria. Realizaremos com as crianças da 
I.M. alguns cartazes com algumas frases que ajudem para animar esta atividade missionária, sem 
esquecer que esta ajuda vai chegar principalmente para um grupo de crianças da Venezuela, do 
Peru  e do Brasil, projectos que foram contactados  pelas OMP.

2º Momento (ENVIO)
Amigo animador todas as atividades práticas realizadas com as crinaças devem ser 
dialogadas e previamente combinadas com o senhor pároco. Assim estaremos em 
comunhão com toda a pastoral paroquial missionária da comunidade.



        Passo a Passo: Encontro de FÉ

(F)FORMADOS E (E) ENVIADOS
A) NO ENCONTRO DE FORMAÇÃO COM AS CRIANÇAS DA I.M. VAMOS LEMBRAR:

 1- Todo batizado está chamado a ser luz para os outros.

 II- Somos luz quando podemos ajudar os outros, por isso ajudamos quem mais precisa. 

   III- Podemos centrar o tema no siguente: quem é Jesús para I.M.?

(Pedimos que cada um diga quem é Jesus? O animador pode colocar no centro algo  que represente cada 
resposta, uma luz, um pão, água, e fotos com as crianças da america.)

 E podemos ajudar com isto:

JESÚS É LUZ, ILUMINA O CAMINHO.

JESÚS É PÃO PARA AQUELE QUE ESTÁ FAMINTO.

JESÚS É ÁGUA QUE DÁ VIDA.

JESÚS É CURA PARA AQUELE QUE ESTÁ DOENTE.

JESÚS É AMIGO DAS CRIANÇAS QUE ESTÃO SOZINHAS.

JESÚS É SALVAÇÃO PARA AQUELE QUE ESTÁ PERDIDO. 

JESUS É O PÃO DA VIDA.

(A SEGUIR  vamos motivar o grupo para realizar alguns cartazes com fotos e frases que possam motivar 
o sentido da solidariedade na paróquia)

Por exemplo: 
Juntos pelas crianças da América!
Partilha o  pão de cada dia com alegria!
Uma criança precisa ajuda! 

B) NO ENVIO COM AS CRIANÇAS DA I.M. VAMOS LEMBRAR:

1- Em grupo todas as crianças devem estar no final da eucaristia com os cartazes. elaborados.

(Depois combinado com o senhor pároco, vamos juntos com o grupo no fim da missa para a porta da 
igreja com os nossos cartazes. (amigo animador este momento deve ser dialogado com o pároco e co-
mentar-lhe que isto faz parte do processo de formação da I.M.) Este contributo vai chegar para um grupo 
de crianças da Venezuela que foi contactado pelas OMP de Portugal.) 
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Com Jesus e com Maria 
Missionários todo o dia!

Reflexão Biblica

Escutar a Palavra de Deus

Mateus 25, 35-36 35.44-48.

Oração / Compromisso

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

MINI COMPROMISSO

Peçamos ajuda aos nossos pais 

para que esta ajuda também es-

teja dentro do coração das nossas 

famílias missionárias e juntos em 

família ajudemos as crianças da 

Venezuela.

PARA REFLETIR:  

•  Todo mini-missionário está para dar-entregar ale-
gria aos outros e com as suas pequenas capacida-
des fazer que a vida das outras crianças se tornem 
alegria.
• Um coração cheio de Jesus, faz o bem em todo 
momento, sem conhecer o rosto daquele que mais 
precisa. 

• O nosso pequeno coração missionário está cheio 
de caridade e solidariedade e somos felizes porque 
podemos levar vida e alegria onde mais precisam.

ORAÇÃO

Senhor Jesús, 
as nossas pequenas mãos  estão preparadas para ajudar 

e os nossos lábios sempre prontos para rezar.  
Faz que o nosso coração esteja sempre unido ao teu. 

Amen.

Com Jesus, a nossa caridade se faz vida

O filho pergunta:

Pai, o que celebramos no últi-

mo domingo do ano litúrgico?

Pai/ Mãe responde:

Celebramos Jesus Cristo

REI do Universo.
REINAR É SERVIR

Partilhar ALEGREMENTE 

com as  crianças da América

Tema do próximo encontro #2

NOTA: 

Para o próximo encontro 
o animador deve levar in-
formação das crianças da 
Amazónia para partilhar 
no grupo da IM.


