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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!

#Festa da Epifania - Aveiro
Encontro Diocesano - Porto

NOTÍCIAS

No dia 03 de Janeiro de 2021 os grupos da IM de Nª Srª de Fátima, Ílhavo, Gafanha da Encar-
nação, Nariz, Santa Joana Princesa e Soza, diocese de Aveiro, celebraram a Epifania nas suas 
paróquias.

No dia 2 de janeiro 2021 realizou-se o 
Encontro Diocesano da Infância e Ado-
lescência Missionária (IAM), transmiti-
do nas plataformas digitais. O encontro 
contou com três Grupos da IAM, da 
Diocese do Porto: Estrelas Missioná-
rias, Paróquia de Pinheiro da Bempos-
ta – Oliveira de Azeméis; Sementes 
da Missão, Paróquia de S. Martinho da 
Gândara – Oliveira de Azeméis e Se-
mentes Missionárias, Paróquia de Vilar 
do Paraíso – Vila Nova de Gaia, respon-
dendo assim ao encontro Diocesano 
da Missão. 



O Moviento do Perdão

 

“COM AS CRIANÇAS DO MUNDO, SEMPRE AMIGOS”
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Conteúdo central do encontro
Esta atividade é tranquila no sentido que não exige muito movimento, mas depende do animador 
que o grupo faça um mini retiro espiritual por meio da atividade. São dois momentos: no primeiro 
o grupo faz o movimento do perdão e no segundo o senhor padre forma o grupo na importância 
do perdão na Igreja. 

OBJETIVO:  Formar as crianças no sentido e presença do perdão de Deus na vida da Igreja, 
dos sacramentos e na vida de todos os cristãos. 

METODOLOGIA
Como estamos a trabalhar o continente da Oceânia, a melhor forma de fazer a viagem do 
perdão vai ser na barca missionária da I.M. que temos apresentado como transporte em 
todos os nossos guiões. Esta metodologia pretende criar consciência do sentido da cruz e 
do perdão nas atividades da igreja e especialmente no trabalho da I.M. 

Passo a Passo: 
Para compreender mais fácil este processo do perdão vamos fazer os quatro movimentos ou pontas da cruz: 
EM NOME DO PAI, DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO (cada criança vai fazer a viagem na sua barca até 
à cor de cada movimento).
Colocar um símbolo em cada chegada da viagem feita na imagem anterior:



Passo a Passo: 
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Depois de chegar aos 4 pontos de encontro explicamos o significado de cada frase:

Aceitar os erros: vamos explicar às crianças da I.M. que os verdadeiros discípulos de Jesus devem seguir os seus 
passos e o passo mais importante é sermos humildes e reconhecer os nossos erros, saber que não somos per-
feitos, mas queremos com a graça de Deus ser melhores cada dia. Por isso vamos responder: quando aceitamos 
os nossos erros?
+ Que acontece quando aceitamos os nossos erros?
+ Como fica a nossa alma?
+ Deus fica triste ou fica alegre? Porquê?
+ Como ficam os nossos pais quando nós aceitamos os nossos erros?
+ Então vamos num momento de silêncio aceitar os nossos erros!!! (quando não obedeces, quando não fazes os 
teus deveres, quando gritas em casa… amigo animador neste momento estamos a formar no significado e valor 
do sacramento da reconciliação)

Pedir perdão: depois de aceitar os nossos erros no silêncio, temos de tirar a tristeza e encher a nossa vida 
de alegria e para isso usaremos uma palavra que está cheia da alegria de Deus: PERDÃO! Abrimos os nossos 
lábios e pedimos perdão.
Porque devemos pedir perdão?
+ Porque tudo o que temos no coração sai pela nossa boca e falamos com o nosso coração!
+ Devemos exteriorizar tudo o que estamos a sentir no mais profundo do nosso coração.
+ Porque as palavras quando pedimos perdão têm o poder de mudar todas as coisas, os que estavam tristes 
agora ficam felizes, os que estavam afastados agora estão unidos no abraço do perdão.
+ Todas as crianças devemos pedir perdão quando cometemos erros porque essa palavra vai deixar feliz toda 
a nossa família. 

Viver em paz: depois de dizer esta palavra de amor o nosso coração e todos os nossos espaços ficam cheios de 
Deus, porque quando pedimos perdão Deus se faz presente com o seu Espírito Santo para nos abraçar. Por isso 
existe um sacramento que são abraços de Deus, o sacramento da reconciliação onde o senhor padre escuta o 
nosso o pecado (empresta os seus ouvidos para que Deus escute os nossos erros), depois rezamos com o sen-
hor padre e finalmente o senhor padre dá-nos a absolvição. Sabem o que significa absolvição? Não! Absolvição é a 
forma de Deus colocar as suas palavras de amor na boca de um senhor padre para encher a nossa alma de alegria.
Sabem onde encontramos mais momentos de perdão? Quando dizemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito 
Santo estamos chamando a Misericórdia e o perdão de Deus. 
+ Na missa começamos juntos em nome do Pai….
+ Dentro da missa quando cantamos Senhor tende piedade, estamos a pedir o abraço de Deus.
+ Quando Jesus se faz presente no altar (consagração) se faz presente o cordeiro que tira o pecado do mundo, 
e todos dizemos: cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tende piedade de nós. Estamos a pedir um 
abraço de Deus para o mundo inteiro.

Agradecer a Deus: sempre que terminamos a nossa oração dizemos: ÁMEN. Esta palavra (ámen) é a forma 
mais simples de dizer para Deus OBRIGADO!
OBRIGADO:
+ Por fazer presente os teus abraços de Misericórdia no nosso grupo e no mundo inteiro.
+ Por estar sempre pronto para perdoar. 
+ Por ensinar-nos o caminho da verdadeira paz. 
+ Por encher o nosso grupo da I.M. com a tua luz. Por tudo isso dizemos juntos: obrigado!

IMPORTANTE: depois da atividade do grupo vamos visitar e pedir ao nosso pároco para nos falar da im-
portância do perdão e porque os católicos devemos viver o sacramento da reconciliação. E como Deus en-
trega a sua Misericórdia na celebração da Santa Missa! Vamos a ouvir e aprender.
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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 dar um abra-

ço forte aos meus pais 

e vou dizer: perdão se 

cometi algum erro! E 

juntos rezamos antes de 

dormir a oração do Anjo 

da Guarda. 

O filho pergunta:

Pai porque é importante acom-

panhar  os mais velhos?

Pai/ Mãe responde:

Para lhes mostrar que 

Deus está presente nas 

suas vidas e os continua a 

 acompanhar.
Perdoar é saber acompanhar!

Tema do próximo encontro #5

NOTA: 

Para o próximo encontro 
vou posso preparar uma 
imagem de S. José e expli-
car às crianças qual foi o 
seu papel na história de 
Jesus. Peço às crianças para  
desenharem os sonhos de 
José. Partilho com todos os 
grupos da IM através das 
OMP.

Reflexão Biblica

Oração / Compromisso

PARA REFLETIR:  

+ 70 vezes 7 isso é perdoar sempre, para o perdão 
não há limites.
+ Perdoar é cumprimentar Deus; Perdoar é abraçar 
o Filho e perdoar é purificar a alma.  
+ O perdão está na cruz, está na missa, está nos sa-
cramentos, está no trabalho dos pequenos missioná-
rios, porque Cristo é a cabeça e nós somos o seu 
corpo que leva o perdão ao mundo inteiro.
+ Perdoar é esvaziar o coração de qualquer ódio ou 

vingança.
+ Jesus não pede para vivermos zangados uns com 
os outros, pede para vivermos no amor do Pai, que 
significa amarmo-nos uns aos outros. 
+ Todas as crianças missionárias são discípulos de Je-
sus e têm o poder do alto para perdoar e amar sem 
limite, amar como Jesus amou, perdoar como Jesus 
perdoou.
+ Com Deus somos mais, somos cruz, somos perdão.

ORAÇÃO

Amigo Jesus, 
que na nossa vida de missionários 

saibamos sempre falar do teu perdão e do teu amor.
Hoje mais do que nunca quero dizer-te: 

faz de mim o teu discípulo da Misericórdia,
Em  NOME DO PAI, DO FILHO E DO ESPIRITO 

SANTO.
Ámen.

Textos bíblicos e dicas para refletir neste encontro:

Mateus 18, 21-22


