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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!

#Celebração da Epifania
IM Balasar e Estela (Braga)

NOTÍCIAS

O grupo da IM de Balasar e da Estela festejaram o dia da Epifania com grande alegria. No grupo de   
Balasar  duas crianças fizeram o seu compromisso missionário e os restantes renovaram e testemu-
nharam esse mesmo compromisso. Continuam a crescer em número, em graça e espírito missionário.



O Perdão na criação

 

“COM AS CRIANÇAS DO MUNDO, SEMPRE AMIGOS”
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Conteúdo central do encontro
Com este encontro as crianças devem ficar sensibilizadas no sentido de cuidar os animais e o 
planeta, devem compreender que também são protagonistas e heróis que cuidam do planeta. 
Guiados por uma história para crianças vamos fazer sentir que os pequenos missionários da I.M. 
são ajuda para toda a criação. Cuidamos dos irmãos e da criação porque tudo vem do Criador!

OBJETIVO:  Criar consciência do cuidado que devemos ter com a natureza e da importância 
de cuidar os animais e o meio ambiente. Quando não cuidamos, estragamos e por isso deve-
mos pedir perdão, por não cuidar a nossa casa comum, o nosso planeta terra.

METODOLOGIA

Este encontro tem duas partes.  A primeira, em grupo, vamos fazer uma descrição da si-
tuação da Oceânia em questão ambiental. Numa forma pedagógica com as nossas crianças 
da I.M. vamos aprender como ajudar. Na segunda parte vamos fazer uma visita aos nossos 
amigos os bombeiros e vamos perguntar e aprender!

Passo a Passo: 
1ª Parte

Para começar o nosso encontro vamos ter no centro da mesa um mapa do continente da Oceânia, e vamos 
contar uma história para que os pequenos percebam o problema ecológico e como podemos ajudar como 
pequenos missionários. Começamos!!!

1. No continente da Oceânia foi encontrada uma criança (bebé) colocado numa 
manjedoura sem nada, só tinha nas suas mãos algumas sementes e mais nada.

2. A criança abriu as suas mãos e as sementes caíram na terra e começaram a 
crescer e a crescer. E sabem para o quê? Porque cresciam tão rápido?

Porque o bebé tinha frio e cresceram para dar calor ao bebé da manjedoura, 
chegaram a ser tão altas as nossas árvores que podiam cobrir o espaço todo 
onde tinham deixado a criança, e também chegavam muitos animais a visitar 
o lugar. Mas a criança começou a chorar e não era por frio. Tinha fome!!!! E as 
árvores começaram a dar frutos deliciosos para colocar na boca da criança. 

Esta criança começou a crescer e a compreender que as árvores eram como a sua família. Então, aceitou 
defender as árvores e os animais como lugar sagrado, como uma verdadeira família.

Mas um dia umas crianças de Portugal queriam conhecer este lindo lugar e decidiram viajar até este 
continente para ver a altura das árvores sagradas e conhecer esta criança da Oceânia. Foram todos juntos e 
foi uma grande alegria conhecer este maravilhoso lugar, mas algumas das crianças por erro deixaram algum 
lixo perto das árvores como garrafas e outras coisas mais. Passado algum tempo chegou a notícia de que 
aquele paraíso começou a arder pelo fogo porque o sol era muito forte… e tudo começou pela garrafa que 
tínhamos deixado ao lado de uma das árvores. 
Todas as árvores arderam, muitos animais sofreram e outros morreram, aquela criança ficou triste porque 
ficou sem casa, sem família, sem animais e sem alegria.
Tudo isto por não colocarmos o lixo no seu lugar!



Passo a Passo: 
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3. Depois de contar a nossa história, vamos juntos fazer as árvores da história de uma maneira 
diferente. O animador coloca o mapa no centro da messa e o bebé no centro, convida as 
crianças a fazerem as árvores que faltam… (amigo animador não deixar as crianças jogar com 
o fogo, muita atenção e cuidado).

2ª Parte

4.Como o tema está centrado nos cuidados com a natureza vamos terminar a nossa 
atividade visitando um quartel dos bombeiros e perguntamos como podemos cuidar das 
árvores para que não aconteçam histórias tristes e morram animais. (o animador deve 
combinar com os bombeiros para que estes animem as nossas crianças e façam publicidade 
e formação do importante que é ser bombeiro e da vocação que tem um bombeiro de 
ajudar as pessoas.

5. Temas para tratar com os bombeiros: O que pode produzir os incêndios? Que cuidados 
devemos ter na natureza? (amigo animador pedimos aos nossos bombeiros para realizarem 
alguma atividade com os nossos pequenos que os anime a cuidar da natureza e, assim, 
sermos cuidadores das maravilhas de Deus).
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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

Se tiver um animal em 

casa vou dar um mimi-

nho e vou contar aos 

meus pais a grande 

história que vivemos no 

grupo da infância! 

O filho pergunta:

Pai qual é o momento mais alto 

da vida de Jesus?

Pai/ Mãe responde:

É a morte na Cruz porque

nela Jesus deu a sua vida 

para salvar / perdoar toda 

a humanidade.
O movimento do Perdão

Tema do próximo encontro #4

NOTA: 

Para o próximo encontro 
vou pedir ao meu pároco 
para falar com as crianças 
sobre a importância do sa-
cramento da reconciliação 
na vida das pessoas.

Reflexão Biblica

Oração / Compromisso

PARA REFLETIR:  

+ Deus criou todas as coisas para o nosso 
bem-estar, devemos saber usar e multiplicar 
todas as bênçãos que vêm do alto.
+ Somos vida, cuidamos da vida e fazemos 
parte da natureza.
+ Devemos cuidar a terra que nos dá o nos-
so alimento.

+ A criação das coisas, as árvores, os animais 
e as pessoas são a melhor forma de Deus 
dizer para os seus filhos: Amo-te.
+ Deus sabe tudo o que precisamos e coloca 
cada coisa no nosso caminho, árvores para 
ter ar para respirar, plantas e árvores para ter 
comida e dar forças, animais como comida e 
companhia e, o mais importante, uma família 
para amar.  

ORAÇÃO

Deus criador de todas as coisas, 
queremos agradecer a tua maravilhosa obra, 

ajudai-nos a encontrar o teu amor 
nas pessoas, nos animais e em todas as coisas 

e que nunca nos esqueçamos 
de que podemos ajudar a cuidar a tua obra de amor. 

Ámen.

Textos bíblicos e dicas para refletir neste encontro:

Gênesis 1, 26-31


