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DA MINHA FAMÍLIA
À FAMÍLIA PAROQUIAL

A organização de uma festa paro-
quial da IAM pode ajudar-nos:

- a dar-nos a conhecer como famí-
lias missionárias e a conviver com 
outras famílias;

- a conhecer melhor o mundo na 
sua diversidade – riquezas e de-
safios dos povos dos vários con-
tinentes, através de concursos e 
jogos;

- a sensibilizar outras famílias para 
a dimensão missionária da comu-
nidade: a paróquia é apenas uma 
pequena célula da grande família 
da Igreja;

- a rezar pela paz, especialmen-
te na Ucrânia. A guerra não tem 
sentido e os pobres são os que 
mais sofrem. O Papa Francisco 
escreveu: “Toda a guerra deixa o 
nosso mundo pior de como o en-
controu. A guerra é um fracasso 
da política e da humanidade, uma 
rendição vergonhosa, uma derrota 
diante das forças do mal.”

#VI Jornadas da Infância Missionária - Aveiro
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Festa Paroquial da IM

“COM AS CRIANÇAS DO MUNDO, SEMPRE AMIGOS”
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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. 

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 mos-
trar o que acontece em cada continente e o podem oferecer dentro das paróquias como 
batizados. “Chamados e enviados todos somos missionários”.

METODOLOGIA

Passo a Passo: 
 1º MOMENTO

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!

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. 



Passo a Passo: 
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Na hora de celebrar o mistério da Fé, as famílias missionárias podem animar e preparar esta missa campal.  
(dialogar tudo com o  pároco)

 2º MOMENTO

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 túni-
cas. 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».

REFLEXÃO BÍBLICA
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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”

NOTA: 
Para o próximo encontro precisamos de preparar uma 
saída missionária numa paróquia vizinha. Vou falar com 
o meu pároco para ele me colocar em contacto com o 
pároco vizinho para, em conjunto, animarmos a grande 
festa missionária.

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, prepa-
rar 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. 

Festa das Paróquias Missionárias
Tema do próximo encontro #3

Reflexão Bíblica

Oração / Compromisso

-Família Europa: 
Atos dos Apóstolos1, 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 autori-
dade. 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».


