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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!

Diversos grupos da Infância 
Missionária das dioceses de 
Aveiro, Braga e Santarém 
participaram na eucarista 
de encerramento do Ano 
Missionário, em Fátima, no 
dia 20 de Outubro de 2019.  
De tarde ainda houve tem-
po para a participar na festa 
missionária no salão Paulo 
VI. A Missão continua agora 
em cada uma das comuni-
dades...

Outubro Missionário
Encerramento do Ano Missionário, em Fátima.

NOTÍCIAS



        

REINAR É SERVIR

 

“COM AS CRIANÇAS DO MUNDO, SEMPRE AMIGOS”
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Conteúdo central do encontro
Neste encontro apresentamos como tema central o sentido de ajudar os que mais precisam, 
missão que recebemos de Jesus. A igreja tem sentido quando encontra a sua verdadeira alegria no 
serviço. Ser missionário é estar onde mais precisam de ajuda e de oração. 

OBJETIVO:  Fazer da celebração da solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo Rei do 
Universo, uma oportunidade de estar em comunhão com toda Igreja de Cristo Rei, es-
pecialmente com o continente Americano, onde procuramos servir e não ser servidos, 
partilhamos a possibilidade de transformar o mundo no amor, missão que Jesus deixou 
na Igreja ao estabelecer o seu Reino de paz, justiça. “Quem não vive para servir, não serve 
para viver”. 

METODOLOGIA
1º Momento (FORMAÇÃO)

Partilhar alegremente com as crianças da América
 A Infância Missionária faz um banquete

Batizados: Apresentar o serviço missionário para as crianças da Infância Missionária como ale-
gria que vem de Deus. “Batizados e enviados: a Igreja de Cristo em missão no mundo”. Trata-se 
de “pôr a missão de Jesus no coração da Igreja, transformando-a em critério para medir a eficá-
cia de suas estruturas, os resultados de seu trabalho, a fecundidade de seus ministros e a alegria 
que eles são capazes de suscitar.

2º Momento (ENVIO)
Com as famílias missionárias e todas as crianças vamos preparar uma atividade com o tema 
central “o serviço missionário”. Vamos combinar um jantar missionário onde se possa partilhar 
algo de cultural: jantar missionário paroquial, onde convidamos alguém para cantar, alguém para 
dar o seu testemunho missionário ou algo que possa animar o jantar da missão.



        Passo a Passo: 
(Com as crianças da I.M. vamos partilhar e refletir 
porque desde o batismo somos missionários, cha-
mados a ser como sacerdote-profeta e rei!)

Amigos da I.M. no batismo, no momento da 
unção com o óleo do crisma, o senhor padre 
diz: Deus todo-poderoso, Pai de Nosso Senhor 
Jesus Cristo, que te libertou do pecado e te 
deu uma vida nova pela água e pelo Espírito 
Santo, unge-te com o óleo do crisma da salva-
ção para que, reunido ao seu povo, permane-
ças, eternamente, membro de Cristo sacer-
dote, profeta e rei. 

PORQUE SOMOS SACERDOTES DESDE O 
BATISMO? 

- como Cristo Sacerdote oferecemos sacrifícios es-
pirituais ao Pai e deixamos que Deus faça a sua von-
tade na nossa vida.
-ser sacerdote é dedicarmo-nos ao serviço dos ou-
tros, oferecemos as nossas vidas para que outros 
conheçam Jesus. “tudo na nossa vida se transforma 
em sacrifício espiritual, agradável a Deus por Jesus 
Cristo.” (1 Pedro 2,5). 
-ser sacerdote é entregarmo-nos ao serviço do Rei-
no de Deus sem interesses, como diz o catecismo da 
Igreja católica número 901: recebemos uma vocação 
admirável de consagrar a Deus o nosso dia e a nossa 
vida. 
-como sacerdotes apresentamos as petições dos 
nossos irmãos diante de Deus, por meio da oração e 
da ação missionária.

PORQUE SOMOS PROFETAS DESDE O 
BATISMO?

- como profetas estamos chamados a anunciar o en-
contro com o Ressuscitado, anunciamos o que Deus 
faz nas nossas vidas. 
- também como profetas devemos denunciar as in-
justiças e apresentar sempre a justiça de Deus, como 
diz o catecismo da igreja católica número 904: so-
mos testemunhas da fe, da graça e da palavra. Somos 
chamados a anunciar as alegrias do reino para quem 
acredita e para quem não acredita.
- como profetas apresentamos os caminhos de amor 
de Deus para com os homens e rezamos pelas ne-
cessidades do mundo inteiro. 

PORQUE SOMOS REIS DESDE O 
BATISMO?

- todos participamos do Reinado de Jesus, estamos 
chamados a governar as nossas vidas com a força 
que vem de Deus.
-somos reis porque participamos da natureza divina 
de Deus.
-somos reis porque participamos livremente do Rei-
no e como Jesus não procuramos poder; melhor de-
cidimos servir. 
- somo reis porque o nosso poder é o serviço, a 
nossa riqueza é ajudar quem mais precisa e a nossa 
justiça vem da alegria do Evangelho.
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1º Momento (Batizados)

(PARA TERMINAR PODEMOS PARTILHAR O EXEMPLO de santidade que 
encontramos na igreja católica!)

Vamos partilhar por meio de vídeos ou alguma coisa escrita a vida do menino 
mexicano José Sanchez que morreu gritando “VIVA CRISTO REI” “Joselito”, 
como é conhecido em seu país MORREU como muitos mártires da igreja por 
SERVIR A CRISTO REI.

2º Momento (Enviados)

Ideias para atividades na paróquia: um jantar 
solidário, um café concerto, um concerto da 
missão, teatro missionário, feira missionária, 
ou vendas pela missão… todas pretendem 
fazer missão dentro da paróquia, com as cri-
anças da I.M. passamos segundo o proces-
so formativo ao guião da partilha. Ânimo 
famílias missionárias, as crianças da América 
precisam de si!!!! 
As crianças aprendem mais pelo exemplo que 
pelas palavras. 

(Amigo animador, este momento deve ser combinado com as famílias missionárias e o senhor pároco, o objetivo 
é promover o sentido da caridade na paróquia, por meio de alguma atividade onde possamos partilhar experiên-
cias missionárias e culturais. Sem esquecer que o dinhero resultante da atividade pretende apoiar as necessidades 
escolares de algumas crianças de Santa Rosa- Peru, na Amazónia.)



Mais informações : infanciaomp.pt@gmail.com / +351 935 899 233 4

Com Jesus e com Maria 
Missionários todo o dia!

Reflexão Biblica

Escutar a Palavra de Deus

João 18, 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 do 

Peru.

PARA REFLETIR:  

• Jesus com o anúncio do reino mostra-nos o ver-
dadeiro significado de viver na caridade, na fé e na 
esperança.

• Jesus não é rei de um mundo de medo, de menti-
ras, pecado e maldade, Ele é rei do Reino de Deus 
onde Ele mesmo é o caminho e sempre nos leva 
com ele. 

• Esta festa celebra Cristo como rei bondoso e 
simples que se faz pastor que guia a sua Igreja a 

caminho do Reino celestial, Jesus está no meio de 
nós para ensinar-nos a forma do serviço uns aos 
outros. Transformar juntos o mundo onde mora-
mos. 

• O exemplo de Jesus, supera qualquer política, nor-
ma, ou lei porque ele dedica a sua vida ao serviço 
do necessitado, marcou o caminho para o céu com 
algo concreto: ajudar os outros faz parte do Reino.

• Igreja que serve os pobres: Jesus sendo rico, sendo 
Deus, sendo rei, fez-se pobre humanizando-se, para 
nos enriquecer com a sua divindade.

ORAÇÃO

Deus Eterno e omnipotente que no vosso amado filho, Rei 
do universo quisestes instarar todas as coisas, concedei ao 
mundo inteiro, especialmente às crianças da América um 
reino de verdade e de vida, reino de santidade e de graça, 
reino de justiça, de amor e de paz. Que todos sejamos um 

como tu e Jesus são Um. Ámen.

Com Jesus, vivemos na paz e na justiça.

O filho pergunta:

Pai, qual foi a grande festa da 

partilha que jesus realizou?

Pai/ Mãe responde:

Foi a festa da multiplica-

ção dos pães.

    (João 6, 1-13)

PARTILHAR COM  ALEGRIA 
OS FRUTOS DO EVANGELHO

Celebração da partilha

Tema do próximo encontro #3

NOTA: 

Para o próximo encontro o 
animador deve levar duas 
mãos em cartolina (uma 
amarela e outra vermelha) 
para poder fazer uma cele-
bração. Não esquecer tam-
bém de levar dois exposi-
tores, cola e canetas.


