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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!

#Estrelas Missionárias

NOTÍCIAS

“Senhor, queremos ser grãos de trigo na terra, 
empenhados em oferecer uma boa colheita. 
Senhor, ajuda-nos a comprometer-nos 
sem desculpas; 
sem palavras hipócritas; 
com honradez e verdade. 
Hoje diante de ti, 
partilhamos a responsabilidade 
de ser melhores em cada manhã, 
de ser mais solidários em cada dia, 
de ser rapazes e meninas sinceros; 
construtores de uma nova humanidade.”

O grupo das Estrelas Missionárias, da pa-
róquia de Pinheiro da Bemposta, Diocese 
do Porto, tem reunido com frequencia, 
via zoom, para refletir e rezar em con-
junto.



O Abraço do Perdão!

 

“COM AS CRIANÇAS DO MUNDO, SEMPRE AMIGOS”
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Conteúdo central do encontro
Três momentos dão forma a esta pedagogia formativa: ouvir a Palavra de Deus e, como sempre, 
jogar e refletir como grupo. O fundamento deste encontro é tomado diretamente da Bíblia Sagrada. 
De uma maneira mais mini-missionária vamos refletir sobre a parábola do filho prodigo.  

OBJETIVO:  Formar as crianças da I.M. no sentido profundo do perdão, não simplesmente 
como palavra que dizemos, mas como forma de vida, centrados na Palavra de Deus encon-
traremos o amor que Deus tem para todos nós os seus filhos.

METODOLOGIA
a) Análise: com o primeiro jogo vamos centrar o grupo na necessidade de sermos obe-
dientes e os efeitos que sucedem quando cometemos erros.
b) Descrição: com o jogo das pistas vamos refletir com as crianças nas duas personagens 
centrais da parábola: o filho e o pai. 
c) Discernimento: não pode faltar o último momento onde juntos rezamos ao nosso Pai 
do Céu, temos o encontro com o nosso pároco e junto ao sacrário terminamos o nosso 
encontro com a bênção.
 

Passo a Passo: 
Começamos com uma pergunta: O que acontece quando somos desobedientes? Tudo fica cheio de tristeza, 
mas quando decidimos ser obedientes tudo fica cheio da alegria de Deus!
Agora vamos descobrir a história de um jovem que foi desobediente e estava triste, mas lembrou-se da 
família e aconteceu algo que ele precisava!!!
Vamos escutar esta história: o animador sem pressa faz a leitura desta parábola:  Lucas 15,1-31 o filho prodigo. 

1. Depois de ter feito a leitura bíblica. Para animar este encontro vamos dizer que temos uma atividade de 
jogos e perguntas com presentes para os obedientes! Para começar vamos ter preparado um dado e para 
cada número do dado temos uma pergunta:
• #1 Alguma vez fizeste alguma coisa errada?
• #2 Como nos sentimos quando fazemos algo errado?
• #3 Quando fazemos algo errado devemos procurar uma…..?
• #4 Como ficam os nossos amigos e familiares quando somos desobedientes?
• #5 Quando pedimos perdão como fica o nosso coração?
• #6 Como ficam os nossos amigos e familiares quando pedimos perdão? 

2. Sempre que cometemos erros devemos encontrar uma solução! 
Agora vamos jogar dentro da Igreja com ajuda do nosso animador. Para este momento do jogo o animador distribui na Igreja 
quatro pistas deixando a última perto do sacrário. Vamos cortar a imagem do filho prodigo em quatro partes para formar o puzzle 
no final da atividade.



Passo a Passo: 
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Vamos agora ganhar todos os presentes na 
árvore das perguntas!!! Amigo animador para 
motivar os nossos pequenos na aprendizagem 
podemos colocar alguns bombons colados em 
cada número. Cada criança escolhe uma per-
gunta e leva o seu bombom!
Não precisamos de muitas palavras na resposta 
das crianças, mas motivamos para perceber o 
conteúdo da árvore.

Perguntas: depende da 
quantidade de crianças 
de cada grupo o núme-
ro de perguntas, a seguir 
algumas que podemos 
apresentar como parte 
deste momento. 
- O pai da história queria que 
o filho fosse embora?
- Que fez o rapaz com o di-
nheiro que o pai lhe deu? Isso 
foi bom ou mau?
- Em algum momento o pai 

deixou de amar o filho?
- O filho reconheceu as suas 
culpas? Reconheceu os seus 
erros?
- O filho merecia essa festa 
que fez o pai quando voltou?
- Porque estava feliz o pai?
Depois da árvore das per-
guntas vamos ao terceiro 
momento, o melhor desenho 
vai ser uma prenda que leva-
remos ao senhor padre da 
nossa paróquia!!!

Amigo animador neste momento é importante dizer para todas as crianças o que significa cada quadro, assim estamos 
novamente ensinando a nossa parábola do perdão.
Neste trabalho devemos motivar todas as crianças para fazer este desenho, dizemos que vai ser uma prenda que vai 
ser feita e apresentada para o nosso pároco! Depois de terminarem os desenhos vamos ao encontro do nosso último 
passo do puzzle.

Vai ser no sacrário, colocamos todas as figuras juntas (1-2-3-4) e vamos formar a imagem do filho 
prodigo, pedimos ao senhor pároco alguma palavra sobre esta parábola do perdão e terminamos 
o nosso encontro rezando juntos com o nosso pastor diante do Sacrário. Não esqueçamos de 
dar a nossa prenda ao pároco! (os desenhos feitos pelas crianças da infância). Ou publicar em 
algum lugar visível. 



Mais informações : infanciaomp.pt@gmail.com / +351 935 899 233 4

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 abraço 

aos meus pais e dizer per-

dão se sou desobediente. 

E com o grupo vamos 

preparar com simplicida-

de esta passagem bíblica 

para apresentar aos cate-

quistas. 

O filho pergunta:

Pai qual é a coisa mais impor-

tante para os homens?

Pai/ Mãe responde:

É valor da vida! Quando 

a entendemos e a pomos 

ao serviço dos outros so-

mos missionários!
Missão, Vida e Perdão!
Tema do próximo encontro #7

NOTA: 

Para o próximo encontro 
arranjar caixas de cartão 
para montar um avião.

Reflexão Biblica

Oração / Compromisso

PARA REFLETIR:  

+ Podemo-nos afastar de Deus, mas Ele sempre vem ao nosso encontro.
+ Devemos aprender a amar como Deus ama, sem medida, sem acentuar os erros. 
+ Muitas vezes dizemos Pai Nosso, mas não somos filhos obedientes. 
+ Deus não olha para os teus defeitos, Ele conhece o teu coração! 
+Todos os dias Deus tem os seus braços abertos à espera dos filhos que não falam com Ele.  

ORAÇÃO

Amigo Jesus aceito não ser perfeito,
mas quero seguir os teus caminhos.               

Ilumina a minha vida 
para ser obediente 

e dizer sempre: 
Faça-se em mim 

a vontade de Deus. 
Ámen.

Amigo animador alguns pontos que ajudam no momento 
de refletir com as crianças


