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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!

#IM Estela

NOTÍCIAS

A Infância e Adolescência 
Missionária da Estela, ar-
quidiocese de Braga - Os 
TARAQUEIROS,  e os Jo-
vens seguidores de Cristo 
uniram-se para elaborar 
uma pequena lembran-
ça Pascal e distribuírem 
por toda a comunidade 
paroquial, recordando 
deste modo que Cristo 
está vivo! Foram feitas e 
distribuídas cerca de 800 
lembranças.



Missão, Vida e Perdão!

 

“COM AS CRIANÇAS DO MUNDO, SEMPRE AMIGOS”
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Conteúdo central do encontro
Este encontro da vida e do perdão pretende mostrar às crianças que somos uma obra maravilhosa 
que vem das mãos e do amor infinito de Deus. Todos somos parte de uma grande missão: levar o 
amor de Deus e a alegria a todos os lugares da terra.

OBJETIVO:  Formar as crianças para o valor da vida e o sentido que têm de viver como en-
viados por Deus para uma missão neste mundo. Num jogo apresentamos o processo de uma 
criança que vem como missionário para Oceânia. Em Portugal missionários somos todos!

METODOLOGIA

Passo a Passo: 

Vamos conhecer a história de Paulinho 
missionário: 

Um dia no continente da Oceânia estavam todos a 
chorar porque
não tinham luz! 

Uma família missionária da Oceânia rezava e falava 
com Deus pedindo luz para a sua comunidade.
(colocamos o mapa da Oceânia e no centro uma família rezando)

Deus escutou a oração daquela família e tomou barro 
nas suas mãos e formou um menino missionário.
(amigo animador levar barro para que as crianças façam um 
boneco)
E perguntamos: Qual é o nome do teu boneco? 
Continuamos…
Deus soprou sobre o menino de barro e diz: Recebe 
o Espírito Santo e o menino começou a respirar! 
Menino Paulinho deves ir para Oceânia e levar uma 
luz, continua Deus a dizer: coloca uma grande vela 
no centro daquela comunidade para que não estejam 
tristes nas trevas, essa é a tua missão!

Deus envia Paulinho para a terra, mas aconteceu uma 
coisa!!! Paulinho nasceu longe da Oceânia! Nasceu 
em Portugal e tinha problemas para vir ao mundo e 
sabem o porquê???
(colocamos num canto o mapa da Oceânia onde começamos a 
historia e noutro canto o nosso mapa de Portugal onde vamos 
recriar a historia)

1. Quando ia nascer em Portugal o menino enviado 
por Deus encontrou na terra, que no momento de 
nascer alguns começaram a gritar: (amigo animador no 
mapa de Portugal colocamos as figuras mencionadas, mãe e pai. 
Aqueles que gritavam….etc.)

- ESSE MENINO NÃO DEVE ESTAR AQUI. 
OUTROS DIZIAM: 
-JÁ TEMOS MUITOS MENINOS PARA QUÊ 
MAIS UM? 
OUTRA SENHORA GRITOU: 
- É MELHOR QUE NÃO VENHA.
MUITOS NÃO QUERIAM QUE OPAULINHO 
MISSIONÁRIO chegasse a esta terra.

A metodologia usada neste pequeno encontro pretende que o animador trabalhe três 
coisas: 
- A vida é dom de Deus.
- Viver é missão.
- Levar luz e alegria é a melhor forma de sermos missionários.

Os três pontos anteriormente mencionados são tratados mediante uma história. Onde Deus cria, envia e dá 
força para cumprir a missão. Vamos a isso…

(amigo animador ver o texto antes para pensar no espaço e as formas de apresentar o trabalho)



Passo a Passo: 
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Mas os meninos da Infância gritavam mais forte:
-DEVE NASCER! DEVE VIR PORQUE TEM UMA MISSÃO DE DEUS.
(para continuar a nossa história o grupo deve gritar esta mesma frase)

- Deve nascer! Deve vir porque tem uma missão de Deus.

2.Obrigados amigos da Infância! Alegria porque com o vosso grito nasceu o Paulinho missionário, mas tinha 
uma mãe e um pai que gostavam de brigar muito e a luz que o Paulinho tinha que levar para Oceânia depois 
de cada discussão ficava mais fraca. Como podemos ajudar para que o menino Paulinho tenha uma luz forte 
para levar para Oceânia e cumprir a sua missão?

Amigo animador, junto ao boneco de cada criança colocamos acesa uma vela e perguntamos se alguém conhe-
ce uma família que grite muito??? O animador também deve ter o seu boneco e a sua luz, para no momento de 
responder seja ele a dizer: pequenos missionários eu conheço uma família que gosta de discutir quando estão em 
casa! E apaga a sua vela.

Depois diz para as crianças: quem conheça uma família que goste de discutir deve soprar a sua vela.
Refletir: amigos minimissionários isso acontece quando gritamos e discutimos na família a nossa luz apaga-se.
Vamos rezar juntos pelo Paulinho missionário e por todas as famílias para que não percam a sua luz…. Ave 
Maria cheia de Graça... 

3. Paulinho começou a rezar todos os dias e a sua família começou a crescer na luz que vinha de Deus. 
4. Paulinho missionário já tem 10 anos, mas tem agora um novo problema: não sabe como chegar até à Ocea-
nia para cumprir a sua missão. Como podemos ajudar o Paulinho missionário?
O animador diz para o grupo que tem uma ideia: com caixas de cartão vamos pedir às crianças para cons-
truírem um avião para irem juntos com o Paulinho para Oceania!

O animador diz para o grupo que tem uma ideia: com caixas 
de cartão vamos pedir às crianças para construírem um avião 
para irem juntos com o Paulinho para Oceania!
As crianças fazem o avião e antes de partir em viagem deve-
mos rezar uma Ave Maria para levar muita luz com o Paulinho.

5. Rezamos juntos e o animador depois de rezar uma Ave 
Maria com as crianças acende as velas que estejam apagadas 
e no fim coloca todos os bonecos feitos pelos pequenos no 
centro de um mapa da Oceânia com as velas acesas, indican-
do que quando rezamos a luz cresce no mundo.
6. Fazemos a viagem no avião de cartão e levamos o Paulin-
ho para a sua missão! 

7. Chegamos e dizemos com o Paulinho esta oração:

Somos missionários enviados por Jesus,
Para trazer à Oceânia a alegria e a luz de Deus.

Nascemos como missionários enviados por Deus Pai.
Para que todas as crianças tenham vida 

e sejam amigos verdadeiros.
Ámen.

Coloca no centro do mapa os bonecos e as velas e não esqueças: com as crianças da Oceânia!
SEMPRE AMIGOS. 



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 rezar em famí-

lia uma Ave Maria por to-

das as crianças que não 

puderam nascer e não 

puderam realizar assim a 

sua missão de Deus. 

O filho pergunta:

Pai o que é o Batismo?

Pai/ Mãe responde:

É graça que Deus nos 

concede e nos torna seus 

filhos. Perdoa-nos e envia-

-nos em missão.
Perdoados e Enviados
Tema do próximo encontro #8

NOTA: 

Para o próximo encontro 
levo cartolinas, flores, e ve-
las.

Reflexão Biblica

Oração / Compromisso

PARA REFLETIR:  

+ Todas as crianças temos vocação porque somos enviados por Deus. 
+ Somos amados, criados e enviados por Deus para ser luz e fazer o bem em todo momento.
+ Não podemos esquecer a nossa missão, quando não temos forças pedimos a luz do Espírito 
Santo que é Força de Deus. 
+Todo bebé na barriga da mãe é enviado para uma missão nesta terra: por isso devemos ser bons 
filhos. 
+ Quando alguém está triste podemos partilhar a nossa luz de Deus e dizer: não estejas triste 
Deus está contigo. 

ORAÇÃO

Somos missionários enviados por Jesus,
Para trazer à Oceânia a alegria e a luz de Deus.

Nascemos como missionários enviados por Deus Pai.
Para que todas as crianças tenham vida 

e sejam amigos verdadeiros.
Ámen.

 Jeremias 1, 4-8


