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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 fa-
mílias 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.”

#Jornadas da Infância Missionária – Braga
NOTÍCIAS

#Visita aos idosos: Gafanha da Encarnação –  Aveiro



Festa das Paróquias Missionárias

“COM AS CRIANÇAS DO MUNDO, SEMPRE AMIGOS”
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Conteúdo central do encontro
Este encontro deve ser organizado e combinado com o pároco da paróquia a visitar; vamos 
como grupo e famílias da IM anunciar o nosso carisma missionário. Depois de combinar uma 
data e local com uma paróquia vizinha, vamos organizar os nossos momentos de formação para 
terminar o encontro com a celebração da Eucaristia.  

OBJECTIVO:  Como continuação do encontro anterior, vamos preparar-nos para uma saída 
missionária: vamos animar, formar e evangelizar os nossos amigos das paróquias vizinhas. 

METODOLOGIA

Passo a Passo: 

1º MOMENTO: FORMAÇÃO

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 algum motivo alusivo ao 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 todas as equipas 
possam passar por todas as salas. 

Nota: 

Vamos começar o nosso encontro num lugar aberto onde possam estar todos presentes e sentir-se cómodos.
Depois de se apresentar e agradecer a presença de todos, o animador deve dividir os presentes em 4 
pequenos grupos. Se participarem 40 crianças, podemos fazer 4 grupos de 10 pessoas. Todos os grupos 
deverão passar pelas 4 salas seguindo a ordem indicada (de 1 a 4). 

Como fizemos no encontro anterior, 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 outros. 



Passo a Passo: 
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2º MOMENTO:    CELEBRAÇÃO

Antes do encontro as famílias missionárias devem juntar-se e preparar este encontro num clima de 
oração. Tema da reflexão: “Sem oração não há missão.” 

Actos dos Apóstolos 13, 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.”

REFLEXÃO BÍBLICA

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 sala:

– SALA 1 (Ásia): CARISMA DA IM. 
Vamos ensinar o que somos e fazemos, com 
o lema:  COM 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: Sacrifício, Oração e 
Solidariedade (SOS), com o lema: COM 
AS CRIANÇAS DA OCEÂNIA, 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 todos os grupos terem passado 
por cada uma das salas, terminamos o nosso 
encontro com a celebração da Eucaristia, 
sem esquecer que as famílias da IM podem 
animar esta celebração com os cânticos, 
leituras, orações, ofertório, etc… desde que 
combinado com o presidente da celebração. 
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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 
festa com os outros grupos da Infância da diocese. O 
animador pode falar com o seu pároco para que ele 
convide o senhor Bispo a estar presente e a presidir à 
Eucaristia no final do dia.

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.

Amén.

Compromisso
Se for possível animar outras paróquias seria uma 
boa acção missionária por parte do vosso grupo 
da IM. Depois disto tudo, podemos convidar outras 
paróquias, animá-las a realizar um encontro diocesano 
de famílias da IM: “famílias missionárias sempre vivas, 
sempre em missão.”  Vamos convidar os nossos páro-
cos para virem celebrar esta festa da vida (de que fal-
amos no encontro 4), em companhia do nosso Bispo. 

Festa Diocesana da IM
Tema do próximo encontro #4

Reflexão Bíblica

Oração / Compromisso

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 apenas uma tarefa?


