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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!

No passado dia 5 de Janeiro as crianças da paróquia de 
Sta. Eulália de Balasar, diocese de Braga, celebraram a 
Epifania. 7 novos membros fizeram o seu compromis-
so e os restantes 16 renovaram o seu compromisso.

Dia da Epifania

NOTÍCIAS

11 crianças da Paróquia de Sta. Maria da Es-
tela, diocese de Braga, fizeram o seu compro-
misso missionário, no passado dia 5 de Janeiro.



        

Partilhar com os que mais precisam

 

“COM AS CRIANÇAS DO MUNDO, SEMPRE AMIGOS”
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Conteúdo central do encontro
Este encontro tem dois momentos. No primeiro vamos estudar com as crianças e famílias 
missionárias a carta encíclica do papa Francisco LUMEN FIDEI – Luz da Fé, de forma simples 
aprender o sentido do documento. E depois no momento dois, prepararmo-nos como família de fé 
para levar com alegria a luz de Deus cantando as janeiras na nossa paróquia. Cantemos pela missão 

OBJETIVO:  Motivar as famílias Missionárias e as crianças da I.M. para fazer do tradicional 
cantar as janeiras uma missão concreta, onde possamos visitar famílias levando a alegria do 
evangelho, música, luz, e deixando uma semente missionária em cada família, onde falaremos 
do projeto que apoiamos onde crianças de portugal ajudam crianças da Amazónia.  «Eu vim 
ao mundo como luz, para que todo o que crê em Mim não fique nas trevas» (Jo 12, 46).

METODOLOGIA

Guiados pela estrela de Belém

1º Momento (FORMAÇÃO) 

Estudo da carta enciclica Lumen Fidei - A Luz da Fé - do Papa Francisco.

2º Momento (ENVIO)

Com as famílias missionárias e to-
das as crianças vamos cantar das Ja-
neiras visitando assim as famílias e 
idosos da nossa paróquia.

Vamos combinar o estudo da carta enciclica com uma saída missionária. Toda esta atividade 
deve ser combinada com algumas famílias das crianças da I.M. que poderiam apoiar para ir com 
vestes dos reis magos e acompanhar com instrumentos musicais...



        Passo a Passo: 
(O animador deve ter preparados (três) cartazes para realizar este estudo. No Primeiro vamos fazer um jogo de seleção para entrar na 
linguagem da carta do papa Prancisco.)

Procurar a resposta.
o animador pede para unir os elementos que correspondem a cada caso: ONDE COLOCAMOS a 
ÁGUA? ONDE HÁ FOGO!
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1º Momento (Formação: A Luz da Fé)

2º Momento (Enviados)

Na palavra de Deus encontramos muita luz... vamos lem-
brar com as crianças da I.M. alguns momentos: (amigo ani-
mador seria bom fazer a narração dos textos com palavras que fa-
cilitem a compreensão da Palavra de Deus com todas as crianças e 
assim se formem mais no sentido da fé)

- No êxodo quando o povo estava no deserto...... Êxodo 
14,19-20.
- No presépio quando uma estrela guiava os reis.... Mt 2,2.

- Na transfiguração de Jesus as vestes ficaram......Mc 9,3.
- Na ressurreição encontramos..... Mt 28,2.

As crianças na I.M.  aprendemos a amar a Deus  e rece-
bemos  a força de confiar nas mãos do Deus fiel. Amigos 
não esqueçam que Jesus SE FAZ ENCONTRAR, e Ele 
mesmo é caminho para chegar ao céu! Onde Ele está 
também nós estaremos! Para isso devemos fazer em 
todo momento o que diz no evangelho: Mt 10, 27. 

-aumentar a nossa fé: dom gratuito de Deus que está pre-
sente em todo o nosso caminho. Devemos ler mais a Pala-
vra de Deus e coloca-la em prática. Para aumentar a nossa 
fé devemos viver unidos a Deus na missa e na sua Palavra, 
unidos aos sacramentos e unidos a toda a igreja. A fé « 
vê » na medida em que caminha, em que entra no espaço 
aberto pela Palavra de Deus.

- aumentar a nossa esperança: o que recebemos de Deus 
temos que partilhar com os irmãos. Dia-a-dia recebemos 
a graça de Deus, Ele se faz encontrar em todo momento, 
por isso devemos ajudar que os nossos amigos também 
conheçam as alegrias de Deus. Levamos esperança por to-
dos os lugares onde vamos. 

- aumentar a nossa caridade: para estar mais perto da 
alegria do Evangelho devemos partilhar, ajudar os nossos 
irmãos que mais precisam, neste caso vamos ajudar as 
crianças da América. Apoiamos uma escola da Amazónia 
peruana.

Amigos da Infância a luz de Deus é uma resposta concreta para viver, todos os dias devemos nutrir a nossa fé e 
como fazemos? Devemos aumentar...

Agora vamos preparar juntos com os pais a nossa saída para visitar as famílias, não podemos esqueçer fazer alguma 
pequena lembrança para deixar em cada casa. (amigo animador não podemos esquecer o diálogo com o nosso 
pároco, devemos ter preparada uma lista dos lugares que podemos visitar para fazer o cantar das janeiras.  Antes 
da saída.....



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

João15, 16-17. “É isto que vos mando: que vos ameis uns aos outros”

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 visitar algumas famílias 

da paróquia.

PARA REFLETIR:  

• Se dar a vida pelos amigos é a maior prova de 
amor, cantar pelas crianças da Amazónia também é. 
• Deus está connosco e vamos alegremente trans-
mitir a nossa fé nas famílias da paróquia.

• Vamos falar para todas as famílias que estamos 
a ajudar os nossos amigos da região da Amazónia 
com material escolar. Vamos todos fazer um cântico 
pela missão!!!!

ORAÇÃO

A Maria, Mãe da Igreja e Mãe da 
nossa fé, nos dirigimos, rezando-
-Lhe:

Ajudai, ó Mãe, a nossa fé.
Abri o nosso ouvido à Palavra, 
para reconhecermos a voz de 

Deus e a sua chamada.
Despertai em nós o desejo de 

seguir os seus passos, 
saindo da nossa terra e acolhen-

do a sua promessa.
Ajudai-nos a deixar-nos tocar 

pelo seu amor, 
para podermos tocá-Lo com a fé.

Ajudai-nos a confiar-nos plena-
mente a Ele, 

a crer no seu amor, sobretudo 

nos momentos de tribulação e 
cruz, 

quando a nossa fé é chamada a 
amadurecer.

Semeai, na nossa fé, a alegria do 
Ressuscitado.

Recordai-nos que quem crê nun-
ca está sozinho.

Ensinai-nos a ver com os olhos 
de Jesus, 

para que Ele seja luz no nosso 
caminho. 

E que esta luz da fé cresça sem-
pre em nós 

até chegar aquele dia sem ocaso 
que é o próprio Cristo, vosso 
Filho, nosso Senhor. Ámen.

Com Jesus, a fé torna-se luz para iluminar todas as relações sociais.

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 A 
PARÓQUIA DA FESTA DOS 

PADROEIROS

Tema do próximo encontro #5

NOTA: 

Para o próximo encontro 
o animador deve falar com 
o Pároco e algumas famí-
lias da IM para ajudarem 
na preparação da eucaris-
tia do dia 20 de Fevereiro 
(Festa dos Pastorinhos de 
Fátima - Padroeiros da IM).


