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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!

#Oração do Papa Francisco 
em tempo de Coronavírus

NOTÍCIAS

Ó Maria, Tu sempre brilhas em nosso caminho como sinal 
de salvação e esperança. Nós nos entregamos a Ti, Saúde 
dos Enfermos, que na Cruz foste associada à dor de Jesus, 
mantendo firme a Tua fé. 
Tu sabes do que precisamos e temos a certeza de que ga-
rantirás, como em Caná da Galiléia, que a alegria e a cele-
bração possam retornar após este momento de provação. 
Ajuda-nos, Mãe do Divino Amor, a nos conformarmos com 
a vontade do Pai e a fazer o que Jesus nos disser. Ele que 
tomou sobre si nossos sofrimentos e tomou sobre si nossas 
dores para nos levar, através da Cruz, à alegria da Ressur-
reição. 
Sob a Tua proteção, buscamos refúgio, Santa Mãe de Deus. 
Não desprezes as nossas súplicas, nós que estamos na 
provação, e livra-nos de todo perigo, Virgem gloriosa e 
abençoada. Amém.

 11 Março 2020 - Oração a Nª Srª do Divino Amor



Partilhar a alegria 
e a formação

 

“COM AS CRIANÇAS DO MUNDO, SEMPRE AMIGOS”
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Conteúdo central do encontro
Vamos fazer o jogo “Caminhemos juntos para procurar onde cristo vive” este jogo é por etapas 
e cada etapa tem um objetivo. A seguir o jogo completo e depois temos a passo a passo de cada 
etapa. (amigo animador pode encontrar todo o conteúdo do documento neste link da santa Sé: 

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/events/event.dir.html/content/vaticanevents/pt/2019/4/2/
christus-vivit.html

OBJETIVO:  Vamos aproveitar este tempo da páscoa para aprender com o Papa Francisco! 
Nesta atividade vamos conhecer o significado da frase cristo vive! Recorrendo um documen-
to do santo padre feito para todos os jovens e pequenos da igreja, aprenderemos jogando: 
amigo animador para esta atividade é preciso ter todo o material num espaço aberto para 
realizar todo o percurso.

METODOLOGIA

Cristo Vive! - Infância Missionária e os documentos da Igreja

Para melhor entender o documento Cristo Vive (pode ser lido aqui: http://w2.vatican.va/
content/francesco/pt/events/event.dir.html/content/vaticanevents/pt/2019/4/2/christus-vi-
vit.html) faremos um percuso de nove etapas para melhor entender o documento do Papa 
Francisco.

Passo a Passo: 
Primeira etapa: o que diz Deus sobre os jovens! Para poder passar a etapa dois temos que procurar o 
nome de alguns jovens que aparecem na sagrada bíblia...a palavra passe esta aqui.
Objetivo do animador: amigo animador, cada imagem vai ter o nome em desordem e com as crianças 
vamos ordenar as letras e depois de encontrar o nome com o grupo vamos fazer leitura do texto que tem 
cada imagem para ver o que fez cada jovem!  e repetimos juntos no fim o nome dos jovens. 



Passo a Passo: 
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Segunda etapa:  JESUS CRISTO SEMPRE JOVEM
Objetivo do animador: nesta etapa vamos ter para o fim da etapa como premio doces ou algo para dar 
aos pequenos por ser muito inteligentes. 
Como se faz: o animador diz para todo o grupo que podem ganhar um premio se todos ao final da etapa 
lembram a palavra que o animador da a cada criança. Cada pequenino recebe uma palavra e só pode dizer ao 
fim para ganhar com o grupo a prendinha! Amigo animador este jogo tenta formar união e companheirismo, 
por isso todo depende da nossa animação.
Palavras que definem a Jesus sempre jovem: cada menino deve levar mentalmente uma palavra: 
-(cf. Mt 2, 14-15) .......procurar palavras no texto.
(cf. Mt 2, 19-23).............
 (cf. Mt 3, 13-17)..............
(cf. Lc 2, 41-51). ...........

Terceira etapa:  VÓS SOIS O AGORA DE DEUS
Objetivo do animador: colocar um percurso onde as 
crianças tenham que saltar, puxar. colocaremos imagens 
de Dificuldades que podemos passar e devemos evitar…. 
doenças, maltrato, tristeza, etc.  isto para dizer que unidos a 
Deus sempre vamos poder superar os desafios. O animador 
leva o ritmo do que tem que fazer dizendo:  “se vem a tristeza 
me abaixo, se vem algum grito eu salto, se vem.........etc

Quarta etapa: o que diz Deus sobre os jovens! Para poder 
passar a etapa dois temos que procurar o nome de alguns 
jovens que aparecem na sagrada bíblia...a palavra passe esta 
aqui.
Objetivo do animador: amigo animador, cada imagem vai 
ter o nome em desordem e com as crianças vamos ordenar 
as letras e depois de encontrar o nome com o grupo vamos 
fazer leitura do texto que tem cada imagem para ver o que 
fez cada jovem!  e repetimos juntos no fim o nome dos jovens. 

Quinta etapa: PERCURSOS para chegar ao céu 
onde cristo vive...
As crianças também são missionárias corajosos e imitadores 
de Jesus. «Jesus, que farias Tu no meu lugar?»

Sexta etapa: JOVENS COM RAÍZES A Bíblia solicita-nos: «Ouve 
o pai, que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando for velha» (Pr 
23, 22). O preceito de honrar pai e mãe «é o primeiro mandamento 
com uma promessa» (Ef 6, 2; cf. Ex 20, 12; Dt 5, 16, Lv 19, 3), isto é, 
«para que sejas feliz e gozes de longa vida sobre a terra» (Ef 6, 3).
Objetivo para o animador: devemos falar da importância da 
família e muito mais da importância de ser obedientes como Deus 
pede porque cada um tem uma missão para fazer que todos sejam 
felizes em casa. Sétima etapa: A PASTORAL DOS JOVENS buscar 

sempre a jesus e crescer juntos na formação.
Objetivo do animador: fazer que todos trabalhem em 
grupo e quando estejam prontos os bonecos dizer que 
devem colocar um nome e responder porque é importante 
ser missionário?
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Com Jesus e com Maria 
Missionários todo o dia!

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

MINI COMPROMISSO

Todos os dias, como mis-

sionário, em família,  vou 

rezar a oração do Papa 

Francisco (pag1)pedindo 

a Deus que dê força aos 

médicos e cure todos os 

doentes com covid-19.

O filho pergunta:

Pai qual foi a oração que Nossa 

Senhora pediu para rezar aos 3 

pastorinhos

Pai/ Mãe responde:

Foi a oração do terço. PARTILHAR  ABRAÇOS 
DE MISERICÓRDIA 

Tema do próximo encontro #8

NOTA: 

Para o próximo encontro 
preparo um local para re-
zar o terço com as crian-
ças.

Oitava etapa: A VOCAÇÃO e O DISCERNIMENTO
Objetivo do animador: quando terminem de construir o puzzle 
do rosto de Jesus o animador diz que sempre devemos procurar o 
seu rosto, ser amigos de Deus, amar os irmãos e amar a família. Tem 
uma velinha por cada criança, fazemos que uma a uma acendam 
cada luz e rezamos por cada luz uma ave maria. 

Nona etapa: rosto felizes por ser missionários e ter caminhado juntos com Jesus, por isso agora vamos partilhar 
algo em grupo porque a nossa alegria missionária nunca acaba. 
Objetivo do animador: antes de comer e partilhar o que temos na messa, devemos dizer que assim é como 
encontramos a jesus sempre na messa do altar, sempre espera por nos na missa. Unidos a jesus bendigamos os 
alimentos dizendo: Pai Nosso....


