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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!

#1º Domingo Advento 
IM Estrelas Missionárias

NOTÍCIAS

No 1° domingo do advento o grupo da IM estrelas Missionárias, de Pinheiro da Bemposta, Porto, 
reuniram-se e fazeram um desenho de olhos fechados sobre o tema do evangelho. Uma coisa simples 
mas que o resultado final foi um pouco inesperado.



O Jogo do Perdão
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Conteúdo central do encontro
Este jogo tem um percurso onde o evangelho se faz vida nas coisas que costumam jogar as crianças 
e desde a Palavra de Deus ajudamos para que as crianças possam criar consciência de ajuda para 
as crianças da Oceânia. 

OBJETIVO:  Este jogo tem como objetivo animar e formar as crianças no carisma da ajuda 
explicando o mandamento do amor para compreenderemos o significado profundo do per-
dão. 

METODOLOGIA

Todo este trabalho está ligado ao evangelho de São Mateus 22, 34-39.  Tentaremos com 
os nossos pequenos missionários viver de uma forma lúdica esta passagem bíblica. O con-
teúdo do jogo vai ressaltar o mandamento do amor: 1. Amar a Deus com todo o coração, 
mente e alma; 2. Amarás ao próximo; 3. Amar-se a si mesmo. 

Passo a Passo: 
1. O animador deve fazer leitura total do jogo para perceber os espaços que deve preparar. Para começar a 
nossa atividade devemos marcar uma saída de bicicleta com todo o grupo para chegar ao lugar da atividade. 
Neste primeiro momento fazemos leitura da primeira parte: Amar a Deus com a mente, coração e alma. 
Pedimos aos pequenos que para amar a Deus com toda a nossa mente vamos colocar o capacete e para 
amar com o coração (pendurar corações de papel nas t-shirt) e para colocar alma vamos juntos ao lugar 
onde precisam da nossa ajuda. 

Vamos com a força de Deus, começar 
o nosso encontro. Animador não 
esqueça na saída repetir a ideia de 
amar a Deus com (1) Mente (2) 
Alma (3) Coração. Vamos ajudar os 
nossos amigos da Oceânia. 
Saída em bicicleta até ao lugar 
da atividade. Favor hidratar os 
pequenos missionários quando 
chegarem ao lugar. 
Como diz a palavra: para amar a 
Deus, devemos também amar o 
próximo e hoje vamos aprender 
como podemos ajudar o próximo. 

Muitas vezes devemos pedir perdão 
porque não ajudamos a quem 
precisa. Ajudemos os nossos amigos 
da Oceânia a encontrarem as suas 
casas!
No primeiro jogo da macaca eles 
devem chegar ao céu e trazer as 
caixas uma a uma para formar no 
fim uma cruz. Quando tenham as 
caixas em ordem devem colar os 
corações na caixa # 3. Cada caixa 
tem dentro um desafio para levar os 
nossos amigos da Oceânia até casa!



Passo a Passo: 
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Depois de ajudar cada amigo a encontrar a 
sua casa vamos fixar cada amigo no mapa da 
Oceânia depois de cada desafio!

Dentro desta caixa vão 
encontrar uma imagem do 
canguru e para levar o nosso 
amigo até casa devemos saltar 
e saltar até a encontrar! Para 
este desafio marcam num 
espaço amplo um percurso 
feito por partes onde possam 
participar todas as crianças.

Dentro desta caixa vamos encontrar uma foto 
da menina da Oceânia. Ela quer encontrar a sua 
família e devemos saber quem são! Vamos ajudar.
Para este momento o animador vai tapar os olhos 
do grupo com vendas deixando uma das crianças 
sem venda para que seja ela a explicar como 
chegar ao lugar indicado pelo animador. A criança 
deve indicar com a sua voz onde está cada parte 
do puzzle que forma esta família. 

Amigos nesta caixa diz: “abrir no fim do desafio” Passemos à número 4!

Abrimos esta caixa e encontramos um coala que diz: quero ir para casa e nas alturas 
deves procurar e na família somos cinco no total! Olha para cima, porque no alto 
das árvores a minha família ali está! 
O animador deve pendurar em algumas ramas das árvores alguns coalas que 
representem esta família e fazer que as crianças reúnam toda esta superfamília coala!

Agora abrimos a caixa 5! Já sabem quem sou devemos correr com o nosso 
animador e chegar juntos à caixa número 6. Não esqueças que sou uma avestruz 
veloz e quero correr rápido para encontrar a minha casa!

O animador deve colocar a caixa # 6 afastada onde tenham que correr um pouco para 
a encontrar! Todas as caixas devem estar espalhadas pelo espaço da atividade para que 
tenha um grau de dificuldade.  Abrimos esta caixa e encontramos o mapa da Oceânia onde 
vamos colar cada um dos nossos amigos perto da família e dizemos juntos: Estamos em 
casa! Sempre amigos, sempre em missão! 

Vamos abrir a caixa # 3!! 
Amar-se a si mesmo. 
Temos que abrir a terceira 
caixa porque já não estão os 
nossos corações! Quando 
abrirmos devemos encontrar 
uma imagem de Jesus e algo 
para partilhar. Dizemos que 
quando ajudamos, Jesus fica 
feliz e faz que a nossa vida 
seja doce. Jesus dá-nos forças 
para ajudar, jogar e juntos 
caminhar! Vamos comer o 
nosso presente!

O que aprende-mos hoje? 
Enquanto comem e partilham 
podemos falar da alegria que 
tem Deus quando ajudamos 
o próximo e também da 
tristeza quando esquecemos 
que temos amigos que 
precisam da nossa ajuda! 
Por isso pedimos perdão aos 
nossos amigos quando não 
ajudamos!
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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

Hoje vou pedir perdão 

aos meus pais por deixar 

de ajudar, por deixar de 

obedecer e vou dizer que 

temos que aprender a 

amar e sempre perdoar! 

Rezamos juntos o Pai 

nosso por todas as crian-

ças da Oceânia. 

O filho pergunta:

Pai quem criou o mundo?

Pai/ Mãe responde:

O mundo foi criado por 

Deus por isso é muito 

importante cuidarmos da 

nossa casa comum!
O Perdão na Criação
Tema do próximo encontro #3

NOTA: 

Para o próximo encontro 
as crianças fazem uma vi-
sita aos Bombeiros. Vou 
conversar com o chefe dos 
bombeiros e explico-lhe 
que o grupo quer fazer 
uma visita uma vez que 
irão falar sobre o planeta/
criação.

Reflexão Biblica

Oração / Compromisso

PARA REFLETIR:  

+ Há mais alegria em dar que em receber.
+ Nunca deixemos de ajudar o nosso próxi-
mo, ajudar os outros é amar a Deus.
+ Não temos muito para ajudar mas do pou-
co que temos sempre há algo para ajudar.
+ Amar o próximo é encontrar Deus nas 

crianças que mais precisam especialmente do 
continente da Oceânia.
+ Amar os outros como a nós mesmos é sa-
ber que tenho Deus dentro do meu coração 
e sempre vou ter forças do céu para ajudar 
os meus irmãos, e nós os missionários so-
mos felizes quando os outros são ainda mais 
felizes. 

ORAÇÃO

Amigo Jesus 
faz que o meu coração 

sempre tenha forças para amar o próximo, 
quero amar-te com a minha mente 

com o meu coração com a minha alma, 
ensina-me a amar, ajudar e sempre a abençoar. 

Ámen 

Textos bíblicos e dicas para refletir neste encontro:

Mateus 22, 34-39


