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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!

# MISSÃO NA RÁDIO

NOTÍCIAS

A IM da diocese de Aveiro par-
ticipou, no dia 15 de Novembro 
de 2019 no programa de radio 
“Estamos juntos” a partilhar 
a vida e a missão!  “missão... 
amar(Te) sem fim!”



        

Celebração da Partilha

 

“COM AS CRIANÇAS DO MUNDO, SEMPRE AMIGOS”
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Conteúdo central do encontro
Este encontro é uma proposta simples de lectio divina com as crianças, que permite aprender 
desde a palavra de Deus o dom da partilha e tenta fazer vida o Evangelho no mesmo encontro.   

OBJETIVO:  O nosso objetivo é ajudar as crianças a entender o sentido missionário da 
partilha: partilha dos bens espirituais e materiais com os nossos irmãos. Procuramos que 
as crianças aprendam que a vida cristã exige um compromisso de levar a Boa Nova a 
todos, em todos os momentos e a todos os lugares.

METODOLOGIA
Este encontro pretende sensibilizar e formar as crianças da I.M. no sentido do convívio e da 
partilha e com alegria cristã permitir que todas as crianças cheguem a compreender a necessi-
dade de ajudar os outros sem importar o continente, a língua ou a cor da pele, porque há mais 
alegria em dar que em receber.

Partilhar com alegria os frutos do Evangelho

Passo a Passo:

PARTILHAR COM ALEGRIA (Material que precisamos: mãos desenhadas em cartolina amarela e ver-
melha – duas por cada criança – amarela e vermelha. Dois quadros expositores. Cola. Canetas. Bolachas 
ou bolinhos para partilhar no final da celebração).

CELEBRAÇÃO DA PARTILHA

1.  ACOLHIMENTO

(As crianças estão sentadas. Convidamo-las ao silêncio). 

Animador: Hoje vamos falar de PARTILHA. É importante para Jesus que cada um de vós possa par-
tilhar qualquer coisa. 

Queremos aprender como é bom partilhar, mesmo se nem sempre é coisa fácil. Mas antes de tudo, 
vamos cantar sabendo que com Jesus ficamos alegres por partilhar o que somos e o que fazemos. 

Cântico:

Põe tua mão na mão do meu Senhor
Da Galileia
Põe tua mão na mão do meu Senhor
Que acalma o mar.

Meu Jesus que cuidas de mim
Noite e dia sem cessar
Põe tua mão na mão do meu Senhor
Que acalma o mar



        

FRASES LIDAS POR VÁRIAS CRIANÇAS: 

- Eu gosto muito de bolo de chocolate. Quando só já fica um bocadinho não me apetece parti-
lhar com os outros. 
- Eu tenho um irmão mais pequenino, ainda é bebé. A minha mãe ocupa-se todo o tempo com 
ele. Eu gostava que a minha mãe se ocupasse só de mim.
 - Eu tenho um telemóvel. O meu irmão e a minha irmã ainda não têm. Eles querem que eu 
partilhe com eles para poderem jogar. Mas eu não estou muito disposto a isso. 

Animador: É verdade que todos nós nem sempre temos vontade de partilhar. Não é ? 

3

MÃO VERMELHA
Vós preparastes duas mãos : uma amarela e outra vermelha. Agora na vermelha 
ides escrever qualquer coisa que não gostais nada, mesmo nada, de partilhar. 

(Dar tempo a que cada um escreva, ou até cole, na mão vermelha o que quiser 
sobre qualquer coisa que não gosta nada de partilhar. Depois convida cada crian-
ça a explicar o que escreveu ou colou. Após a explicação cada mão é colocada no 
quadro expositor com os dedos dobrados e voltados para dentro fazendo uma 
espécie de muro de punhos fechados) 

Animador: Agora vamos escutar uma história. Uma história onde Jesus está com 
os seus amigos e onde vai mostrar que é importante saber partilhar. Escutemos 
bem para depois cada um poder tentar contar a história. Está bem?

Certo dia, Jesus foi para a outra margem do 
lago da Galileia. Seguia-o uma grande multidão, 
porque viam os milagres que realizava curando 
os doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se ali 
com os seus discípulos. 
Erguendo o olhar e reparando que uma grande 
multidão viera ter com Ele, Jesus disse então 
a Filipe: «Onde havemos de comprar pão para 
esta gente comer?». Dizia isto para o pôr à pro-
va, pois Ele bem sabia o que ia fazer.
Disse-lhe um dos seus discípulos, André, irmão 
de Simão Pedro: «Há aqui um rapazito que tem 
cinco pães de cevada e dois peixes. 

Mas que é isso para tanta gente»? 
Jesus disse: «Fazei sentar as pessoas». Eram 
umas cinco mil pessoas. Então, Jesus tomou os 
pães e, dando graças, distribuiu-os pelos que 
estavam sentados, tal como os peixes, e eles 
comeram quanto quiseram. 
Quando todos se saciaram, disse aos seus dis-
cípulos: «Recolhei os pedaços que sobraram, 
para que nada se perca». Recolheram-nos e en-
cheram doze cestos de pedaços dos cinco pães 
de cevada que sobejaram aos que tinham esta-
do a comer.

PARTILHA
> Para onde foi Jesus ?
> Quem ia com Ele ?
> Porque é que a multidão o seguia ?
> Jesus ficou à beira do lago ou foi para outro lado ? Para Onde?
> Quando olhou para a multidão o que é que Jesus viu ?
> O que é que perguntou a Filipe ?
> O que é que os discípulos responderam para se desculpar ?
> Quantos pães e quantos peixes tinha aquele rapazito ?
> Quantas pessoas eram mais ou menos?
> E depois de comerem o que é que fizeram aos pedaços que sobraram ?
> Qual é a conclusão? “Mesmo quando não temos muito, o importante é 
partilhar, dar aos outros, por que isso torna todos mais felizes não é?

1I. REFLEXÃO BÍBLICA -  LEITURA DE João 6,1-13

CANTAMOS
Tomo este pão e este vinho
em memória do meu Salvador;
Tomo este pão e este vinho
são o Corpo e Sangue do Senhor.

Levarei comigo a Tua luz,
irei pelo mundo anunciar
que por nós morreste numa cruz,
mas quiseste o mundo transformar.

Comendo o Teu corpo que foi trigo
suado nas mãos do lavrador,
levo a Tua força que alimenta
p’ra mudar o mundo com amor.
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Com Jesus e com Maria 
Missionários todo o dia!

Oração / Compromisso

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

MINI COMPROMISSO

Hoje no momento do jantar vamos 

rezar em casa a oração final do en-

contro da partilha:

Jesus,
Tu que nos amas,  

Abre as nossas mãos, 

Os nossos olhos, 

Os nossos ouvidos 

E o nosso coração

Para dar felicidade ao mundo! 

ORAÇÃO

Jesus,
Tu que nos amas,  

Abre as nossas mãos, 
Os nossos olhos, 

Os nossos ouvidos 
E o nosso coração

Para dar felicidade ao mundo! 

O filho pergunta:

Pai, o que celebramos em Janei-

ro? 
Pai/ Mãe responde:

A festa da Infância Mis-

sionária. Este ano vamos 

também cantar as 

Janeiras

PARTILHAR COM  OS QUE 
MAIS PRECISAM

Tema do próximo encontro #4

NOTA: 

Para o próximo encontro o 
animador deve levar ima-
gens recortadas: Água, Luz, 
Estrela, Cruz, Incenso, Vela
Mãos dadas.

MÃO AMARELA
Animador: Nós, também, 
como Jesus somos capazes de 
partilhar. Não é? Agora na mão 
amarela ides escrever qualquer 
coisa que cada um gostaria de 
partilhar com a sua família ou 
amigos ou outras pessoas. 
(Dar tempo a que cada um 
escreva, ou até cole, na mão 
amarela o que quiser sobre 
qualquer coisa que queira par-

tilhar. Depois convida cada criança a explicar o que 
escreveu ou colou. Após a explicação cada mão é 
colocada aberta no quadro expositor com os dedos 
voltados para fora fazendo um círculo que pareça um 
sol).  

Conclusão: Qual é a diferença entre este quadro 
expositor com as mãos vermelhas e este com as 
amarelas?
Quando nós partilhamos parece que até o Sol ri, não 
é? Pois é isso que acontece: fazemos o Sol rir quando 
visitamos alguém que está doente; quando visitamos 
o avô ou a avó; quando partilhamos o nosso tempo 
com alguém; quando partilhamos um pouco da nossa 
vida ou das nossas coisas com alguém que precise. 
Quando estamos tristes ou alegres podemos parti-
lhar com alguém que amamos e também com Jesus 
confiando-lhes a nossa vida.   
Partilhar, torna a vida mais bela e as pessoas mais 
felizes. Jesus patilha connosco para nos fazer felizes. 
Nós partilhamos com Jesus e com os outros e somos 
como o Sol quando beija as flores, elas tornam-se 
belas e alegram a vida de todos nós.  

Animador: Ao terminar a nossa celebração, vamos agradecer a Jesus por nos ensinar a partilhar. Quere-
mos ser como Ele. Agradecidos ao Pai do Céu e atentos uns aos outros, cada dia um pouco mais. 
(As crianças repetem cada frase)  

III. ACÇÃO DE GRAÇAS

CÂNTICO FINAL
Ide e ensinai, Ide e ensinai,
Ide e ensinai a toda a gente,
O Senhor é família, somos comuni-
dade:Alegria, irmão! (3x)

(No fim da celebração podemos 
partilhar um lanche com as bolachas 
ou bolinhos que cada um trouxe). 


