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Sabemos que a Missão é 
em todo o tempo e em 
todos os lugares. 

Desde as nossas casas, às 
nossas paróquias, às dio-
ceses e ao mundo inteiro. 

Para a Missão não há 
confinamentos e as más-
caras não podem deixar 
de transparecer o nosso 
sorriso e a nossa vontade 
de diálogo e de encontro. 
Pois a Missão é ENCON-
TRO! Encontro com Je-
sus, encontro com os ou-
tros.

Nunca deixemos que nos 
roubem a alegria da Mis-
são!

#Outubro Missionário 
IM Balasar

NOTÍCIAS

O grupo da IM de Balasar, 
diocese de Braga, para fina-
lizar o Outubro Missionário 
lançou o terço missionário, 
construido em balões, ape-
lando a toda a comunidade 
a oração por todas as crian-
ças do mundo e em especial 
pelas crinaças de Cabo Del-
gado, Moçambique.
Foi um momento muito 
belo e emociante para toda 
a comunidade.
Tudo, todos sempre em 
missão!



O Perdão de Deus 
se faz humano

 

“COM AS CRIANÇAS DO MUNDO, SEMPRE AMIGOS”
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Conteúdo central do encontro
Este encontro está guiado por algumas perguntas que vamos respondendo de forma pedagógica 
desde a palavra de Deus: de onde vem o perdão? Quem ensina a perdoar? Amigos, quando devemos 
pedir perdão?

OBJETIVO:  Com este primeiro encontro centraremos a nossa intenção deste 4º guião que 
é formar e ajudar para que as crianças vivam o mistério do perdão desde as suas idades e 
capacidades. 

METODOLOGIA

Neste encontro o animador deve ser o centro do desenvolvimento, apoiado com a Palavra 
de Deus deve fazer desta Palavra uma boa historia onde as crianças percebam de onde 
vem o perdão. E vejam Deus como mestre do perdão, e Jesus como caminho do perdão 
de Deus que se faz humano e finalmente com algumas palavras celebraremos a alegria do 
perdão no grupo da I.M. 



Passo a Passo: 
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1. Para este encontro precisamos de plasticina para começar a nossa história do perdão 
para crianças. 
O animador diz às crianças que hoje precisa de ajuda para criar alguns bonecos que fazem 
parte desta história que vamos ouvir. Enquanto o animador narra, as crianças criam as 
personagens. 

2. Vamos começar a história perguntando: sabem de onde vem o perdão? (sim/não) 
começamos a contar o texto bíblico do Génesis, onde Adão e Eva foram desobedientes 
com Deus e ficaram com vergonha. (Fazer as figuras, Adão-Eva-serpente-árvore-fruto e 
Deus) 

3. O animador vai centrar a mensagem na desobediência, mas sublinhando que Deus não 
estava a julgar, ao contrário estava esperando e oferecendo o perdão sem fazer muitas 
perguntas. Depois deste texto do Deus misericordioso, passamos…

4. Depois deste primeiro momento do Génesis, explicamos como o perdão de Deus se 
faz humano, quem ensina a perdoar? Apoiados do texto bíblico …… “Senhor perdoai-lhes 
porque não sabem o que fazem” relatamos esse momento da cruz e pedimos às crianças 
que criem também as personagens com plasticina.

5. Falamos de quanto sofreu Jesus até chegar a estas palavras de perdão, por isso Jesus se faz 
caminho e ensina-nos a perdoar aos nossos irmãos. 

6. Já temos dois cenários diferentes: Adão e Eva que desobedecem ao plano de Deus e ficam 
com vergonha e o Calvário onde Jesus faz presente o perdão como único caminho para 
chegar ao Pai. 

7. Finalmente o animador vai pedir às crianças que façam um coração GRANDE e dentro 
do coração colocamos todas as nossas figuras e perguntamos: sabem o que isto significa? 
Que quem perdoa sabe amar e quem ama sempre perdoa!!! Falta colocar alguém dentro 
deste coração? 

8. O animador ajuda a que as crianças compreendam que quando cometem erros devemos 
dizer a palavra preferida de Deus: PERDÃO. Ajudamos as crianças com isto: amas toda a 
tua família? Eles vão responder que sim, então para quem dos nossos familiares devemos 
pedir perdão porque fomos desobedientes? Com o teu pai, com a tua mãe ou com os teus 
irmãos? 

9.Vamos colocar todos os nossos familiares dentro do Coração (feitos de plasticina) e 
juntos dizemos: “Peço perdão quando não sou obediente porque Deus se faz presente”.  
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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

Vou levar as minhas figu-

ras para casa e vou falar 

com a minha família do 

perdão, vou dizer para os 

meus pais que não po-

demos ser desobedientes 

porque Deus fica triste. 

Mãe! Pai! Só quem ama 

perdoa! 

O filho pergunta:

Pai qual é o mandamento novo

que Jesus ensinou?

Pai/ Mãe responde:

Amar a Deus com todo 

o coração e amar o pró-

ximo como a si mesmo. O Jogo do Perdão
Tema do próximo encontro #2

NOTA: 

Para o próximo encontro 
arranjo várias caixas de pa-
pel, uma bicicleta e um ca-
pacete.

Reflexão Biblica

Oração / Compromisso

PARA REFLETIR:  

+ Quando perdoamos e pedimos perdão Deus sorri-nos com amor de Pai.
+ Não tenhas medo em pedir perdão porque Deus conhece o teu pequeno coração.
+ Jesus ama todas as crianças e espera que sejam obedientes em casa.
+ Quando fazes algo errado pedir perdão pode ser a solução. 

ORAÇÃO

Senhor Jesus 
faz que o meu coração saiba perdoar,

que nunca me afaste de ti 
e que todos os dias aprenda a amar.

Quero ser sempre obediente e agradecido
e levar aos meus irmãos as tuas palavras de luz e perdão. 

Ámen.

Textos bíblicos e dicas para refletir neste encontro:

Gn 2,21-24 – Gn 3,1-13. Lucas 23,34


