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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!

#Almofadas Coração

NOTÍCIAS

A Infância Missionária da Diocese de Aveiro entregou, no 
dia 16 de Fevereiro, cerca de 50 almofadas no Hospital 
de Aveiro.
Estas almofadas são feitas pelas crianças, adolescentes 
e Famílias Missionárias que se dedicam com carinho ao 
recorte, costura e enchimento das respetivas almofadas.

No dia 20 de Fevereiro o 
Arciprestado de Vila do 
Conde e Póvoa de Varzim, 
Diocese de Braga, reuniu os 
grupos da Infância e Ado-
lescência Missionária para 
conhecer e falar sobre a 
vida dos Pastorinhos uma 
vez que estes são modelos 
de todo o cristão. Estive-
ram presentes o grupo IAM 
Balasar (Traquinas Missio-
nários), IAM Estela (Tara-
queiros Missionários, IM S. 
José de Ribamar - Pvz (Mis-
sionários Aventureiros).

#Pastorinhos



Perdoar é saber acompanhar

 

“COM AS CRIANÇAS DO MUNDO, SEMPRE AMIGOS”
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Conteúdo central do encontro
Este encontro pretende mostrar às crianças da I.M. que os nossos familiares mais velhos precisam da 
nossa . Com o nosso programa preparado também vamos mostrar aos mais velhos que Deus está 
presente nas suas vidas e que a nossa vida continua com alegria, para isso temos dois momentos: 
Primeiro preparamos o material para a nossa visita, cânticos e atividades. O segundo, a nossa visita 
ao lugar designado. 

OBJETIVO:  Criar um espaço de aprendizagem mútua onde as crianças se apresentam diante 
de pessoas idosas como portadores de alegria, o interesse principal deste encontro é levar 
as crianças como missionários dos mais velhos, nos lares, centros de dia, onde há pessoas que 
não tem visitas, que têm familiares longe, que têm dias sem sorrisos e precisam do tesouro 
dos mais pequenos: a alegria!

METODOLOGIA
O animador deve explicar ao grupo a necessidade de visitar os idosos das nossas famílias, 
mostrando que as nossas visitas alimentam as almas dos outros.  Assim, desde pequenos, 
vamos respeitando e apoiando os idosos na sua vida. Devemos apresentar esta visita como 
parte do carisma dos mini-missionários.  

Passo a Passo: 
1. O encontro deve ser preparado pelas crianças da I.M. . Guiados pelo animador, devem preparar três 
coisas: um presente, uma música e uma obra de teatro onde o animador faz de narrador e os pequenos 
simplesmente vestidos segundo o seu papel imitam o que esteja a acontecer.
2. Para o nosso presente vamos pedir às crianças para colorir algumas imagens do Sagrado Coração de Jesus 
e do Imaculado Coração de Maria e em casa, com ajuda dos pais, terminamos este trabalho. Que bom é 
acompanhar esta imagem com um bombom! Doce abraço.

3. Agora preparamos um cântico para partilhar com os nossos amigos idosos! Pode ser um cântico a nossa 
Senhora.  A seguir rezamos juntos 5 ave marias. 
4. Depois de rezar juntos vamos à nossa peça de teatro missionário! O animador vai fazer a leitura de todo 
o guião. Entretanto, os nossos pequenos fazem mímica teatral.



Passo a Passo: 
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Título: Deus passa por aqui 

Narrador: Um dia um senhor estava trabalhando na terra 
quando viu passar uma linda mulher! E pensou: será que posso 
dizer algo a esta linda mulher? Mas acho que não gostaria de mim 
porque trabalho na terra. 
(Crianças: um faz de agricultor e outra menina passa pelo lado). 
Narrador: passaram algumas semanas e o senhor viu novamente 
a mesma mulher! Ficou nervoso e teve coragem de dizer: mulher 
alegres os olhos que te vêm. 

A mulher ficou envergonhada, olhou para a terra onde trabalhava o homem e passou rapida-
mente. 
O homem pensou: será que não gostou da minha voz? Não voltarei a dizer nada.
(Crianças: o homem deve fazer como se estivesse a tirar batata da terra ou algo e a menina es-
cuta, olha para os frutos da terra e passa).
Narrador: Passaram três meses e era tempo de recolher os frutos que tinha cultivado e tinha 
muito para levar do que tinha semeado! O homem olhou e viu que passava por ali a mulher que 
alegrava o seu dia e como tinha decidido não falou nada, mas entregou para a linda mulher uma 
flor que cresceu naquele campo. A mulher cheirou a sua flor e diz: obrigado! 
O homem perguntou: porque antes não tinhas falado? 
A mulher responde: não precisei de palavras para saber o que tens no coração! Quem sabe 
tirar frutos abundantes da terra, sabe cultivar o amor! E a mulher foi embora. 
O homem ficou feliz e começou a cantar!

(Crianças: o homem deve fazer como quem levanta muitos sacos de batata e devem ter preparado uma 
flor para entregar à mulher).
Narrador: foram tão lindas as palavras daquela mulher que o homem ficou apaixonado! Pensava o dia 
todo na linda mulher, ele entregava sempre flores e ela passava lindas cartas.
Passaram algum tempo até que um dia o homem decide tocar à porta da família da mulher que tanto 
amava e pedi-la em casamento. 
Celebraram o casamento e tiveram 5 filhos!
Um dia sentados os dois numa cadeira perguntou o homem para a sua esposa porque casaste comigo?
A mulher responde: quando o coração sente amor sempre procura e quando encontra o amor ver-
dadeiro nunca esquece onde está! Eu passava sempre porque sabia que o teu amor estava sempre ali, 
contigo. 
Apaixonei-me dum homem de trabalho, de sentimentos e de grande Coração, obrigado meu amor! 
Assim é Deus, sempre passa por aqui porque sabe que já não temos forças para trabalhar na terra, mas 
temos forças para rezar e salvar as almas. 
FIM
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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 perguntar a mi-

nha Mãe como conheceu 

o meu pai! Vou ouvir a 

sua história e no fim vou 

dizer: obrigado por estar 

na minha vida!

O filho pergunta:

Pai o que acontece quando so-

mos desobedientes?

Pai/ Mãe responde:

Tudo fica cheio de triste-

za, mas quando decidimos 

ser obedientes tudo fica 

cheio de alegria de Deus!

O Abraço do Perdão!
Tema do próximo encontro #6

NOTA: 

Para o próximo encontro 
vou posso preparar um 
puzzle (quadro do filho 
pródigo). Divido a imagem 
em 4 grandes peças.

Reflexão Biblica

Oração / Compromisso

PARA REFLETIR:  

+ Não podemos esquecer os nossos passos na vida!
+ Toda a nossa vida está cheia de frutos de amor, fé 
e esperança.
+ Seja qual for a nossa idade sempre podemos culti-
var a alegria de Deus.
+ Ser velho não é desculpa para dizer que já não 
temos nada para fazer, quando não há forças físicas 
temos a força espiritual. 

+ Devemos aproveitar desde pequenos para semear 
alegria e amor no mundo para quando formos velhi-
nhos os nossos frutos sejam abundantemente cheios 
da graça de Deus.
+ Este encontro alimenta a alma dos mais velhos com 
os sorrisos dos mais novos.

ORAÇÃO

Consagração a Nossa Senhora

Ó Senhora minha, ó minha Mãe,
eu me ofereço todo(a) a vós,

e em prova da minha devoção para 
convosco,

Vos consagro neste dia e para 
sempre,

os meus olhos, os meus ouvidos,
a minha boca, o meu coração e 

inteiramente todo o meu ser.
E porque assim sou vosso(a),

ó incomparável Mãe,
guardai-me e defendei-me como 

propriedade vossa.
Lembrai-vos que vos pertenço, 

terna Mãe, Senhora nossa.
Guardai-me e defendei-me como 

coisa própria vossa.

Textos bíblicos e dicas para refletir neste encontro:

1Coríntios 13, 11


