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Iniciamos este novo guião para a formação das crianças da família I.M com uma oração
com todos os nossos pequenos missionários:
Jesus nosso amigo.
Tu queres colocar-nos em Missão.
Por isso Tu perguntas: Quem hei-de enviar?
E nós respondemos: Eis-me aqui, envia-me!
Envia-me a PERDOAR.
A saber ver para além das aparências,
Para além dos erros…
Pois só se vê bem com o coração.
Ajuda-me, Jesus, a saber propagar a tua Misericórdia,
Em cada momento e sempre,
A levar o teu Amor e o teu Perdão
Aos que andam tristes, feridos e sem esperança.
Faz que a todos leve
As tuas palavras de Evangelho
Em gestos de luz, de paz e alegria,
De reconciliação e Perdão.
E a todos contagie
A minha alegria
De criança da Infância Missionária.
Ámen.
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do Guião
Apresentação do Guião

Nestes 5 anos de pastoral (2017-2022), para fortalecer e desenvolver o lema da Infância
Missionária «IM» em Portugal: DAS CRIANÇAS DO MUNDO, SEMPRE AMIGOS! Que se faz
com o gesto da mão aberta a IM teve para cada ano pastoral, um dedo da mão e um verbo
associado, apresentando um Guião cada ano, com uma cor dos 5 continentes e uma criança
que representa cada continente.

Lema 2021 -2022: LOUVAR
Com o verbo LOUVAR para este ano o objetivo é ajudar as crianças a entenderem o sentido
do dom agradecido, da oração e meditação no Senhor sacramentado. Procuramos com este
trabalho que as nossas crianças cultivem em família os laços de agradecimento pela vida,
pela amizade, pelo amor verdadeiro. Com este verbo procuramos cantar como a Virgem
Maria: A minha alma louva o Senhor.

Cartaz
O Cartaz deste ano tem o continente da Europa como centro e ajuda a formar as crianças da
IM no sentido do louvor.
A árvore que nos acompanhou ao longo destes 5 anos, tornou-se a árvore da vida que dá frutos
abundantes porque envolvida pelo Pai, como o Sol que faz crescer, pelo Filho Ressuscitado
em quem estamos enraizados, e pelo Espírito que nos impulsiona à missão, pelo mundo, nos
cinco continentes representados pelas nossas crianças que ao redor da Eucaristia, alegres e
sorridentes gritam ao mundo inteiro: DAS CRIANÇAS DO MUNDO, SEMPRE AMIGOS!
No canto do cartaz encontramos o logo da IM que em Portugal representa uma grande família,
que está presente em muitas dioceses: AVEIRO – BRAGA – PORTO – SANTAREM – ALGARVE –
VILA REAL – GUARDA – VIANA DO CASTELO- ETC. Cada uma com uma escola de animadores que
formam e animam os grupos das crianças da IM ao serviço da Missão em Portugal.
Como mini-missionários e famílias missionárias aprendemos a ver a vida com os olhos amorosos
de Jesus que passou pela vida fazendo o bem. Esse amor que nos vem da Eucaristia fonte de
toda a vida verdadeira que ilumina o nosso ser e abre o nosso coração à generosidade do amor.

Objetivos
Animar e motivar o protagonismo ativo da infância e adolescência nas paróquias e na
igreja universal, depois de uma formação as crianças da IM possam expor o seu carisma
na paróquia, nas famílias, nos grupos, nas escolas e compreendam o seu caminho e lugar
na vocação da igreja. Desde crianças o grande missionário se levanta.

Objetivos específicos
Que as crianças da IM conheçam e amem Jesus como modelo para que sejam e vivam como
Ele. Apresentar Jesus numa linguagem e realidade adequada para as crianças, ajudando a
compreender a sua colaboração nesta missão universal com todas as crianças do mundo.
Procuremos que as crianças compreendam o seu vínculo com Deus e com a Igreja.
Criar, dentro das paróquias, consciência da missão universal da Igreja, especialmente com as
Crianças.
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1º ENCONTRO
O ESPÍRITO SANTO NOS ENVOLVE

(Repartimos as crianças e os familiares por quatro grupos (cada grupo passará depois
pelos quatro workshops)

1 MOMENTO
WORKSHOP DO VENTO
Ter exposta uma imagem que representa o vento. Também ter um secador de cabelo para
provocar o vento.
Questões sobre o que faz o vento:
- levanta as folhas
- agita as árvores
- impele os barcos à vela
- transporta o pólen
- faz girar os moinhos
- faz planar os pássaros
- aviva o fogo e ativa as brasas
- seca a roupa
... e quando é muito violento gera destruição

WORKSHOP DO FOGO
Ter exposta uma imagem do fogo. Acender uma vela para representar o fogo.
Questões sobre o que faz o fogo:
- alumia
- aquece
- queima
- junta as pessoas à sua volta
- permite cozer e assar os alimentos
... mas também pode destruir tudo por onde passa
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WORKSHOP DO ÓLEO
Ter exposta uma foto do óleo (azeite).
Ter um frasco de óleo perfumado (óleo de bebé).
Questões sobre o que faz o óleo:
- penetra
- suaviza
- relaxa
- fortifica
- cheira bem
- hidrata
- acalma
- serve para cozinhar
... quando mal usado também pode queimar e causar dores

WORKSHOP DA POMBA
Ter exposta uma imagem de uma pomba.
Questões sobre o que faz a pomba:
- pode ser branca ou cinzenta
- é linda
- é terna
- canta
- deixa-se agarrar facilmente - representa o amor e a paz

2 MOMENTO
Após os grupos terem passado por todos os workshops, reunimo-nos todos
para partilhar.
Evocámos o vento, o fogo, o óleo, a pomba. Todos estes elementos encontramo-los na
Bíblia. Agora vamos escutar uma história da Bíblia. Para isso começamos com o sinal
da cruz.
Sinal da Cruz
Meu Deus, tu conheces-me pelo meu nome (Levantamos as mãos ao alto)
Tu amas-me como eu sou (mãos abertas estendidas para a frente)
E eu posso dizer: em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo (fazemos o sinal da cruz).
Quando fazemos o sinal da cruz, invocamos Deus Pai, Jesus o Filho e O Espírito de Deus !
O Espírito de Deus é o sopro de vida que nos acompanha em toda a nossa vida, nos ilumina,
nos consola, nos dá coragem, paz e alegria!
Aclamemos com alegria cantando Aleluia... (um cântico de aleluia)
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Leitura dos Atos dos Apóstolos 2,1-11
Quando chegou o dia do Pentecostes, encontravam-se todos reunidos no mesmo lugar.
De repente, ressoou, vindo do céu, um som comparável ao de forte rajada de vento, que
encheu toda a casa onde eles se encontravam. Viram então aparecer umas línguas, à
maneira de fogo, que se iam dividindo, e poisou uma sobre cada um deles. Todos ficaram
cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes
inspirava que se exprimissem.
Ora, residiam em Jerusalém judeus piedosos provenientes de todas as nações que há
debaixo do céu. Ao ouvir aquele ruído, a multidão reuniu-se e ficou estupefacta, pois
cada um os ouvia falar na sua própria língua. Atónitos e maravilhados, diziam: «Mas
esses que estão a falar não são todos galileus? Que se passa, então, para que cada um
de nós os oiça falar na nossa língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da
Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfília, do
Egipto e das regiões da Líbia cirenaica, colonos de Roma, judeus e prosélitos, cretenses
e árabes ouvimo-los anunciar, nas nossas línguas, as maravilhas de Deus!»
Palavra do Senhor

3 MOMENTO
Reação à leitura: (deixar que as crianças vão respondendo...)

-

- Quem está reunido? Porquê?
(os apóstolos e Maria estão reunidos em Jerusalém pela festa de Pentecostes – 50 dias
após a Páscoa...)
- O que é que eles ouvem? O que veem?
(um ruído violento como uma grande rajada de vento e línguas de fogo...)
- O que é que isso significa?
(o Espírito Santo que desce sobre eles...)
- Quem é o Espírito Santo?
(é a força de Deus; é o sopro de vida de Deus; é uma força que acompanha todas as pessoas
que O receberam, como os apóstolos...)
- Como reagem os apóstolos?
(eles saem de casa e começam a falar línguas diferentes, mas, apesar disso, todos
compreendiam o que diziam: Eles anunciavam o amor de Deus por todas as pessoas: “as
maravilhas de Deus”...)
- E nós? Também já recebemos o Espírito Santo?
(já O recebemos no dia do nosso batismo. Nesse dia o senhor padre aplicou na nossa
testa um pouco de óleo dizendo como o Espírito de Deus nos reconforta (como o fogo),
nos impulsiona para a frente (como o vento), penetra em nós (como o óleo), leva à paz
(como a pomba...).
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O Espírito Santo faz-nos descobrir sempre o quanto somos amados por Deus!
O Espírito Santo, sopro de Deus, presença invisível e poderosa foi sendo expressa com
imagens ligadas à natureza : o vento, o fogo, a pomba, o óleo, a nuvem... A presença de
Deus é como o vento: ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Pode ser suave ou
forte. Não podemos impedi-lo de soprar. A presença de Deus é também forte como o fogo;
como o fogo atrai, junta, propaga-se... Como no dia de Pentecostes: dia do nascimento
da Igreja, dia do impulso missionário. Os apóstolos recebem esta força que os encoraja
a sair da casa onde estavam fechados com medo de sofrerem os mesmos ataques que
Jesus; uma força que os impulsiona a anunciar este Deus de amor revelado pelo seu Filho
ressuscitado.
E nós hoje como sentimos essa força do Espírito Santo?
Cântico
Quando o Espírito de Deus habita em mim
Eu canto como David (bis)
Eu canto, eu canto
Eu canto como David
Eu canto, eu canto
Eu canto como David
Quando O Espírito de Deus
Habita em mim
Eu rezo como David
Eu rezo, eu rezo
Eu rezo como David
Quando O Espírito de Deus
Habita em mim
Exulto como David
Exulto, exulto
Exulto como David
Quando O Espírito de Deus
Habita em mim
Eu danço como David
Eu danço, eu danço
Eu danço como David
Quando O Espírito de Deus
Habita em mim
Eu Louvo como David
Eu louvo, eu louvo
Eu louvo como David
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Oração final
Meu Deus,
Obrigado pelo teu Espírito Santo
Ele mete em mim a sua força,
O teu amor, a tua alegria, Aleluia!
O vento sopra forte;
Vemos as árvores dobrarem-se,
Os barcos avançarem,
Mas o vento, não o vemos.
O vento sopra docemente,
Sentimos os cabelos esvoaçar,
Vemos a roupa a secar,
Mas o vento não o vemos.
Senhor, não te vemos,
Mas tu és o sopro da nossa vida.
Ámen.
Envio
Ide!
Que o Espírito de festa
Brilhe nas vossa mãos,
Nos vossos olhos, e nos vossos corações Para vermos a nossa terra
Florir do amor Deus.
Cântico final
O amor de Deus repousa em mim,
o amor de Deus me consagrou!
O amor de Deus me enviou a anunciar a paz e o bem!
O amor de Deus me enviou a anunciar a paz e o bem!
O amor de Deus me escolheu
para estender o reinado de Cristo entre as nações e proclamar
feliz Boa Nova aos seus pobres.
Por isso eu exulto em Deus meu Salvador.
O amor de Deus me escolheu
para estender o reinado de Cristo entre as nações e consolar
as almas dos pobres que sofrem.
Por isso eu exulto em Deus meu Salvador.
O amor de Deus me escolheu
para estender o reinado de Cristo entre as nações e celebrar
sua glória entre todos os povos.
Por isso eu exulto em Deus meu Salvador.
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2º ENCONTRO
FESTA PAROQUIAL DA IM

NOTA: AMIGOS ANIMADORES...
Para este encontro precisamos do apoio e ajuda das famílias missionárias da IM para
preparar e celebrar a nossa festa das tendas missionárias.

Objetivo:
O objetivo com este encontro é apresentar na nossa paróquia o nosso carisma, o que
somos como famílias missionárias, um dia de festa onde as famílias da IM podem
mostrar o que acontece em cada continente e o podem oferecer dentro das paróquias
como batizados. “Chamados e enviados todos somos missionários”.

Conteúdo central do encontro
Esta festa missionária deve ser combinada com as famílias e o pároco, vamos ter dois
momentos: primeiro, onde as famílias junto com as crianças da IM vão apresentar cada
família um continente se for possível. Segundo, celebramos juntos com ajuda do nosso
pároco uma missa campal da paróquia em missão.

Metodologia
Neste encontro cada família vai preparar uma tenda missionária onde possamos ajudar
para que as crianças da IM falem das crianças dos outros continentes, costumes,
necessidades, e o que fazemos para ajudar desde a nossa paróquia. (os familiares devem
apoiar, ajudar e motivar para que as crianças sejam os protagonistas desta missão na
paróquia) pais e filhos falando da missão no mundo!
Depois de apresentar as nossas tendas preparamos a nossa celebração da Eucaristia.
Famílias missionárias podem preparar esta celebração com alguns símbolos
missionários.
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Passo a passo da atividade: dois momentos
Momento 1
FORMADORES NA PARÓQUIA, hora de partilhar o nosso carisma:

tendas missionárias, cada família missionária apresenta um continente. E vai expor um
texto bíblico missionário.
Podemos fazer uso de vídeos, jogos, comida, vestidos, falar das tradições e situação das
crianças em cada continente. O que fazemos na infância!
O grupo da IM pode fazer lembranças para vender e fazer um fundo para o grupo!

ÁSIA

ÁFRICA

EUROPA

AMÉRICA

OCEÂNIA
Momento 2

Na hora de celebrar o mistério da Fé, as famílias missionárias podem animar e preparar
esta missa campal. (dialogar tudo com o senhor pároco)
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REFLEXÃO BIBLICA
Textos bíblicos e dicas para refletir nesta festa das tendas:
Cada família pode ter a sua frase ou texto bíblico:
- Família Ásia:
Mateus 28,16-20
Os onze discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha indicado.
Quando o viram, adoraram-no; alguns, no entanto, ainda duvidavam. Aproximando-se deles,
Jesus disse- lhes: «Foi-me dado todo o poder no Céu e na Terra. Ide, pois, fazei discípulos
de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a cumprir tudo quanto vos tenho mandado. E sabei que Eu estarei sempre
convosco até ao fim dos tempos».
- Família América
Marcos 6,6-13
Jesus percorria as aldeias vizinhas a ensinar. Chamou os Doze, começou a enviá-los dois
a dois e deu-lhes poder sobre os espíritos malignos. Ordenou-lhes que nada levassem
para o caminho, a não ser um cajado: nem pão, nem alforge, nem dinheiro no cinto; que
fossem calçados com sandálias e não levassem duas túnicas. E disse-lhes também: «Em
qualquer casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E se não fordes recebidos
numa localidade, se os seus habitantes não vos ouvirem, ao sair de lá, sacudi o pó dos
vossos pés, em testemunho contra eles.» Eles partiram e pregavam o arrependimento,
expulsavam numerosos demónios, ungiam com óleo muitos doentes e curavam-nos.
- Família África:
Lucas 9, 1-6
Tendo convocado os Doze, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demónios e para
curarem doenças. Depois, enviou-os a proclamar o Reino de Deus e a curar os doentes, e
disse-lhes: «Nada leveis para o caminho: nem cajado, nem alforge, nem pão, nem dinheiro;
nem tenhais duas túnicas. Em qualquer casa em que entrardes, ficai lá até ao vosso
regresso. Quanto aos que vos não receberem, saí dessa cidade e sacudi o pó dos vossos
pés, para servir de testemunho contra eles.» Eles puseram- se a caminho e foram de
aldeia em aldeia, anunciando a Boa-Nova e realizando curas por toda a parte.
- Família Oceânia:
João 20,20-23
Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o peito. Os discípulos encheram-se de alegria por
verem o Senhor. E Ele voltou a dizer-lhes: «A paz seja convosco! Assim como o Pai me
enviou, também Eu vos envio a vós.» Em seguida, soprou sobre eles e disse-lhes: «Recebei
o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ficarão perdoados; àqueles a
quem os retiverdes, ficarão retidos».
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- Família Europa:
Atos dos Apóstolos 1, 6-8
”Estavam todos reunidos, quando lhe perguntaram: «Senhor, é agora que vais restaurar o
Reino de Israel?»Respondeu-lhes: «Não vos compete saber os tempos nem os momentos
que o Pai fixou com a sua autoridade. Mas ides receber uma força, a do Espírito Santo,
que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judeia e
Samaria e até aos confins do mundo».

ORAÇÃO
Jesus amigo das crianças.
Tu queres colocar-nos em Missão.
Envia-nos como o vento do teu Espírito;
Ilumina-nos como o fogo do teu Amor
para sentirmos a tua presença
sempre nova.
Ajuda-nos, Jesus, a Partilhar:
a tua vida e a nossa vida,
o teu encanto e o nosso encanto,
a tua ternura e a nossa ternura,
o teu amor e o nosso amor
com todos os que andam tristes,
feridos e sem esperança.
Faz que a todos levemos
as tuas palavras de Evangelho
em gestos de luz, de paz e alegria.
E a todos contagiemos
o nosso entusiasmo
de crianças da Infância Missionária.
Ámen.

COMPROMISSO
Este encontro não termina para as nossas famílias missionárias, para o encontro 3, vamos
visitar, preparar este encontro para outra paróquia, com ajuda do nosso pároco vamos ir
para outra paróquia (dia com catequistas) onde possamos celebrar esta festa das tendas
missionárias como fizemos na nossa paróquia. Multiplicamos a nossa missão nas outras
paróquias da Diocese.
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3º ENCONTRO

FESTA DAS PARÓQUIAS MISSIONÁRIAS

Objetivo:
Como continuidade do encontro 2, vamos preparar-nos neste encontro para uma saída
missionária, vamos animar, formar e evangelizar os nossos amigos das paróquias
vizinhas.

Conteúdo central do encontro
Este encontro deve ser organizado e combinado com o senhor pároco da IM; vamos como
grupo e famílias da IM anunciar o nosso carisma missionário. Depois de combinar uma
data e lugar com uma paróquia vizinha, vamos organizar os nossos momentos de formação
para terminar o encontro com a celebração do mistério da Fé.

Metodologia
Como fizemos no encontro 2, vamos por famílias preparar salas de encontro, onde, de
maneira simples vamos falar, jogar e aprender a importância de sermos uma paróquia
missionária sempre aberta para partilhar com os irmãos.

PASSO A PASSO DA ATIVIDADE
Dois momentos: formação e celebração.
Momento 1: neste encontro de formação cada família missionária com ajuda do animador
vai ter o seu tema/lema de trabalho, cada sala vai representar um continente (as nossas
famílias missionárias vão enfeitar cada espaço com alguma ideia do continente); cada sala
vai ter um tema diferente até chegar o momento onde juntos celebramos o momento 2.
Amigo animador para este trabalho devemos pôr um tempo limite de formação, para que
possam passar todas as equipas por todas as salas.
Para este momento 1:
- Vamos começar o nosso encontro num lugar aberto onde possam estar todos presentes
e comodamente, depois de animar e agradecer a participação o animador ou quem está
a animar deve tentar dividir o grupo em 4 partes. Para fazer depois este movimento:
exemplo, se participarem 40 vamos dividir 4X10. Grupos de 10 pessoas. Grupo
1,2,3,4....G1,G2....
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Em cada sala
temos 20 minutos,
quando termina o
tempo o animador
deve tocar uma
campainha, para
passar para outra
sala

SALA 2
G2

SALA 1

ri

a

s

C

cia Missio
fân vangelizam Cnrái ria
Inanças E
an
ç

G3

G1

SALA 3

PO RTUGAL

G4
SALA 4

SALA 5
SANTA MISSA VAMOS TODOS!
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As salas ficam
fixas são os
grupos que devem
rodar por cada
sala. Para isso
precisamos de 5
min.

Cada família da IM deve preparar a sua sala antes do encontro. Pode animar no início
com algum jogo, ou cântico referente ao continente.
Tema para cada família:
- SALA 1 (ÁSIA): CARISMA DA IM. Vamos ensinar o que somos e fazemos? Com o lema: de
todas AS CRIANÇAS DA ÁSIA, SEMPRE AMIGOS!
- SALA 2 (ÁFRICA) FAMÍLIAS MISSIONÁRIAS. Vamos ensinar o porquê das famílias
missionárias? Com o lema: COM AS CRIANÇAS DA ÁFRICA INTERCEDEMOS PELAS
FAMÍLIAS!
- SALA 3 (AMÉRICA) PARÓQUIAS MISSIONÁRIAS. Vamos ensinar o porquê de uma paróquia
missionária? Crianças como protagonistas da missão. Com o lema: COM AS CRIANÇAS DA
AMÉRICA PARTILHAR É VIDA E MISSÃO!
- SALA 4 (OCEÂNIA) A NOSSA MISSÃO. Vamos ensinar os nossos três pilares da IM sempre
SOS: Sacrifício, Oração e Solidariedade. Com o lema: COM AS CRIANÇAS DA OCEANIA
SOMOS MISSIONÁRIOS DA ALEGRIA!
- SALA 5 (EUROPA) A NOSSA FÉ. Vamos celebrar juntos o mistério da Fé. Com o lema: COM
AS CRIANÇAS DA EUROPA REZAR É VIVER!
Depois de passarem todos os grupos por cada uma das salas vamos terminar o
nosso encontro com a celebração da Eucaristia sem esquecer que as famílias
da IM podem animar esta celebração com os cânticos, leituras, lembranças,
ofertório, etc...tudo combinado com o senhor padre que preside a celebração.

REFLEXÃO BIBLICA
Antes do encontro as famílias missionárias devem rezar e preparar este encontro com
a oração: Dicas para refletir: sem oração não vamos para missão.
Atos dos Apóstolos13,1-3
Havia na igreja, estabelecida em Antioquia, profetas e doutores: Barnabé, Simeão,
chamado 'Níger', Lúcio de Cirene, Manaen, companheiro de infância do tetrarca Herodes,
e Saulo. Estando eles a celebrar o culto em honra do Senhor e a jejuar, disse-lhes o
Espírito Santo: «Separai Barnabé e Saulo para o trabalho a que Eu os chamei.» Então,
depois de terem jejuado e orado, impuseram-lhes as mãos e deixaram-nos partir.
Para ajudar a refletir:
- Como rezamos em família e no grupo da IM?
- “Havia profetas e doutores...”. Como olhamos para o nosso papel” na IM? Com amor?
Com Paixão? Como serviço missionário?
- O Senhor também nos chamou para um trabalho que ele idealizou. Vejo no meu trabalho
esse chamamento missionário? Ou é mais (apenas)uma tarefa?
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ORAÇÃO
Pai Eterno
queremos agradecer-te
por nos teres chamado a ser missionários
como o teu Filho Jesus.
Ajudai-nos a servir com alegria
como famílias missionárias
nas paróquias do mundo inteiro
e que o nosso coração
seja sempre generoso para rezar,
ajudar e amar o próximo.
Ámen.

COMPROMISSO
Se for possível animar outras paróquias seria uma boa ação missionária por parte do
vosso grupo da IM. Depois disto tudo podemos convidar outras paróquias, animá-las e
formá-las para um encontro diocesano de famílias da IM: “famílias missionárias sempre
vivas, sempre em missão”. Vamos animar os nossos párocos para virem celebrar esta
festa da vida do encontro 4, em companhia do nosso Bispo.
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4º ENCONTRO
FESTA DIOCESANA DA IM

CAMINHANTES DA FÉ
Objetivo:
Animar a nossa diocese no carisma da missão, especialmente com a presença dos grupos
da IM formando todos os grupos no sentido de caminhar juntos na Fé, deixando que as
crianças sejam os protagonistas desta festa da Igreja.

Conteúdo central do encontro
Este encontro tem como finalidade preparar uma procissão com as crianças missionárias,
onde levarão um tema, um lema. Cada grupo vai sair dum ponto para no fim ficarem
reunidos num lugar central onde todos os grupos adoram Jesus Sacramentado. Uma
criança de cada grupo vai fazer leitura duma oração e depois de cada oração terminamos
com um cântico ou com música ou com uma oração. No final recebemos a Bênção e
preparamo-nos para celebrar a missa com o Sr. Bispo e as famílias missionárias.

Metodologia
Amigo animador:
Para este encontro vamos ter cinco famílias da IM que ajudem na logística do encontro.
Cada família da IM no lugar indicado pela logística vai ter pronto: Cartazes com o lema,
frases da procissão e padroeiros que vão representar as crianças nessa procissão!
Vamos dividir as paróquias participantes em quatro grupos, ficarão em lugares afastados
de modo que possam fazer a sua procissão com as crianças como protagonistas, não
esquecer que devemos criar segurança para este encontro.
Algumas dicas podemos ter prontas: um andor com uma imagem, vestir as crianças de
padroeiros..., isto depende da criatividade dos animadores. A nossa procissão pode ser
animada com música, oração, jogos.
Vamos ver um exemplo de logística:
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1. Cada grupo tem o seu lema para procissão.
Grupo 1: lema “Na IM a vida é primeiro, somos caminhantes de VIDA”
Imagem: santa Teresinha do Menino Jesus.

Grupo 2: lema “Sem crianças não há futuro, sim à VIDA” “As crianças somos o futuro do país”
Imagem: pastorinhos de Fátima.

Grupo 3: lema “A VIDA é inviolável, Deus é dono da vida e cada dia tem a sua alegria”
Imagem: Nossa Senhora de Fátima.

Grupo 4: lema” Ajuda-nos a crescer
com respeito e dignidade”
Imagem: São Francisco Xavier.

Cada grupo vai ter um representante
(pode ser uma criança) que diante de Jesus
Eucaristia vai fazer uma oração que os
animadores devem ter pronta para fazer
leitura diante do Santíssimo.
As orações já estão prontas, para
facilitar a logística dos animadores.
Depois de cada oração cantamos ou
rezamos.
Terminadas as orações o senhor Bispo
ou senhor Pároco abençoa as crianças e
famílias com o Santíssimo Sacramento do
Altar.
Depois da Bênção preparamos a
celebração da Santa Misa com a presença
do senhor Bispo.
As famílias e grupos da IM animam esta
liturgia.
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2. Desde o lugar indicado para cada grupo vamos em procissão ao encontro de Jesus
sacramentado.
Cada grupo com cartazes,
padroeiros e cânticos
vamos ao encontro de Jesus.
Saída do lugar combinado
pelo grupo da logística.

GRUPO 2

GRUPO 1

GRUPO 3
GRUPO 4
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Orações para cada grupo diante do Santíssimo Sacramento:

ORAÇÃO 1
Senhor Jesus,
Hoje trazemos junto de Ti, todas as famílias, sobretudo aquelas que estão a passar por
momentos de desânimo, de angústia, de dificuldades quer materiais quer espirituais.
Senhor Jesus, é bom que nas família nos interroguemos se vivemos a partir do amor, para
o amor e no amor. Isto significa doar-se, perdoar-se, não perder a paciência, respeitar-se.
Todos os dias nós vivemos a experiência da fragilidade e por isso temos necessidade de
uma humildade renovada que nos ajude a formar-nos, a sermos educados, a ajudar e
sermos ajudados. Olha com bondade, Senhor para todas as famílias.
Senhor Jesus faz que todas as famílias se tornem inquietas quando por mais de três
dias nos esquecemos de Ti, sem rezar, sem ler o Evangelho, sem sentir a necessidade
de tua presença e da tua amizade consoladora.
Ajuda-nos a sabermos encontrar-nos contigo na Casa de Deus. Na celebração eucarística
és Tu quem nos fala, nos ofereces a tua Palavra, nos iluminas, iluminas o nosso caminho,
nos dás o teu corpo na Eucaristia, da qual tiramos força para enfrentar as dificuldades
de todos os dias. Nos dás um coração novo que nos faz amar sem medida e com verdade.
Ámen.

ORAÇÃO 2
Senhor Jesus,
Tu nos dizes: “Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz” (Jo,14,27). Não uma paz que nos dá
tranquilidade porque não temos guerra, mas uma paz que nos põe em movimento, que
nos faz ir ao encontro dos outros, uma paz que cria comunhão, união, comunicação.
A tua paz, Jesus, leva-nos sempre em frente, mesmo em tempos negativos e difíceis. É
uma paz cheia de esperança que nos faz olhar o mundo e os outros com os olhos de Deus:
nos faz olhar para o Céu.
Concede-nos, Senhor, a Tua Paz cheia de esperança, que nos torne fecundos, que nos torne
comunicativos com os outros, que nos ajude a criar comunhão e união. Ámen.

ORAÇÃO 3
Senhor Jesus,
Estamos diante de Ti com fé viva e coração aberto para te agradecer e te louvar
porque sempre estás connosco: nas horas alegres ou tristes, nos momentos difíceis
e nos momentos de felicidade, nas horas de provação e nas horas de júbilo. Quanta
alegria pelo nascimento, quanta lágrima e tensão pelo sofrimento e a morte.
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Sabemos que Tu, Senhor, sempre estás connosco. A Tua solidariedade nos tempos difíceis
é a expressão da tua misericordiosa que se manifesta na nossa vida, sobretudo quando
é frágil, está ferida, humilhada, marginalizada, atribulada, infundindo nela a força da
esperança que nos faz levantar e caminhar.
Senhor Jesus, escuta a nossa prece, sustém a nossa fé e esperança. Aumenta em todos
nós o sentido da fraternidade e da responsabilidade, a alegria da gratidão sempre que
Tu nos maravilhas com a tua fidelidade e misericórdia.
Senhor Jesus guia-nos pelo caminho da bondade e faz que sempre confiemos no Pai que
todos os dias faz maravilhas. Ámen.

ORAÇÃO 4
Senhor Jesus,
Diante de Ti, queremos lembrar todos os idosos. Eles são e continuarão a ser para todos
nós a memória agradecida da vida. Nas horas mais difíceis, os idosos que têm fé são como
árvores que continuam a dar fruto.
Senhor Jesus ajuda-nos a ver a velhice não como um peso mas como uma graça, onde
vós, Senhor, renovais o chamamento: chamamento a guardar e a transmitir a fé;
chamamento a rezar, especialmente a interceder; chamamento a sermos solidários
com as necessidades.
Senhor Jesus, os idosos quando rezam, a sua oração é forte, é poderosa, porque não
falam no ar; falam de experiência feita. É por isso que eles são os encarregados de
transmitir a experiência da vida, a história de uma família, de uma comunidade, de um
povo. Eles partilham, com simplicidade, uma sabedoria e a própria fé que é a herança
mais preciosa.
Obrigado, Jesus, por nos dares forças para podermos abraçar e acarinhar todos os idosos
das nossas paróquias e dos nossos lares como fazendo parte da nossa vida humana de
família. Ámen.

REFLEXÃO BIBLICA
Como preparação para o encontro diocesano da IM propomos para os grupos da logística
a seguinte reflexão de Oração:
Mateus 26,35
”Pedro disse-lhe: «Mesmo que tenha de morrer contigo, não te negarei!» E todos os
discípulos afirmaram o mesmo”.
O que será que Jesus tinha em mente quando nos chamou para participar da sua Missão?
O que será que Ele deseja ensinar-nos acerca de quem Ele é e quem somos nós?
Como interpretamos nós esta frase de Pedro como animadores da IM?
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Pedro é forte na sua declaração, bastante persuasivo em exprimir a suas emoções acerca
de Jesus. E nós?
Será que como animadores as nossas palavras são uma referência a Jesus? Contagiam
as crianças a ponto de elas também dizerem o mesmo que Pedro e todos os discípulos?

ORAÇÃO
Pai do céu
que criastes tudo com o teu carinho
e queres que eu seja o teu missionário,
ajuda-me a falar do teu amor
a todos os meus amigos e irmãos
e que leve para minha casa e a toda parte
a tua mensagem de salvação.
Sabes Senhor que não tenho riquezas materiais,
mas ofereço-te tudo o que é teu
as minhas mãos para ajudar os outros
o meu coração para amar
a minha inteligência para criar um mundo melhor.
Ofereço-te a minha voz,
para falar de ti a todos os que não te conhecem
os meus pés para levar a tua Palavra a quem está triste.
Jesus tudo o que é meu é teu,
por isso quero estar cheio de coragem
como os pastorinhos de Fátima, Francisco e Jacinta
para encher este mundo da tua alegria.
Ámen.

COMPROMISSO
Vamos pedir correios eletrónicos, endereços para quem quiser receber o convite para
o encontro 5 – encontro nacional. Seria bom ter participantes da nossa diocese! Dica:
quem quiser ir ao encontro nacional deixar o seu contato com o grupo da logística que
tem a t-shirt do staff da IM para ser convidado e enviar pormenores da data e como
chegar.

21

5º ENCONTRO
FESTA NACIONAL DA IM

Objetivo:
Participar com os nossos grupos da IM, as nossas famílias missionárias e as nossas
paróquias missionárias na peregrinação das crianças em Fátima e fortalecer o nosso
carisma missionário visitando os nossos padroeiros Francisco e Jacinta, claro que não
pode faltar rezar e celebrar juntos com a nossa Mãe Nossa Senhora de Fátima.

Conteúdo central do encontro
Este encontro tem como proposta participar nos horários apresentados pelo santuário
para este dia. Além disso, para os grupos da IM apresentamos três visitas que não podem
faltar como parte da missão da nossa festa nacional da IM no santuário.

Metodologia
Para este encontro amigo animador:
Devemos apresentar a nossa proposta e convite para as famílias e paróquias, juntamos
horários da peregrinação com as nossas três atividades próprias para os grupos da IM.

PASSO A PASSO DA ATIVIDADE
1. Como atividade própria para os grupos da IM apresentamos como missão participar
em um destes três espaços, vamos com o grupo visitar: se podemos visitar os três seria
missão cumprida!!!!
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Capelinha: Visita e apresentação do grupo para Nossa Senhora de Fátima, o animador
diz que vamos consagrar o grupo a Nossa Senhora e juntos rezamos na capelinha uma
Avé Maria.

Pastorinhos de Fátima: o carisma da IM em Portugal esta unido ao carisma dos
pastorinhos de Fátima que rezavam pelos amigos do mundo inteiro. Vamos aos túmulos
dos pastorinhos e em grupo tomamos uma foto para depois publicar no vosso grupo!

Adoração: os nossos pequenos da IM são amigos de Jesus e neste dia vão visitar o
Santíssimo Sacramento que sempre está exposto na capela da adoração, juntos neste
sagrado lausperene vamos em silencio agradecer pela nossa vida, pelas nossas famílias
e pelos nossos amigos da infância. Vamos falar com Jesus, o nosso melhor amigo!
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Aqui está o horário modelo apresentado pelo santuário de Fátima para a peregrinação
das crianças.
Podem visitar o site do santuário para ter notícias neste ano 2022. www.fatima.pt
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Leitura da Palavra de Deus
cf. 1 Ped 2, 4-9
Vós não sois estrangeiros nem imigrantes, mas membros da casa de Deus que tem como
pedra principal o próprio Cristo Jesus. Nele, também sois integrados na construção
para formardes uma habitação de Deus. Como pedras vivas entrais na construção de um
edifício espiritual. Sois povo escolhido, nação santa, para proclamardes as maravilhas
de Deus.
Palavra do Senhor. Todos: Graças a Deus

ORAÇÃO
Podes pedir pagelas às OMP Portugal para acompanhar este momento de oração:
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