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Amigo animador
DA MINHA FAMÍLIA
À FAMÍLIA DIOCESANA
A organização de uma festa diocena da IAM pode ajudar-nos:
– a dar-nos a conhecer como famílias missionárias e a conviver
com outras famílias;
– a conhecer melhor o mundo na
sua diversidade – riquezas e desafios dos povos dos vários continentes, através de concursos e
jogos;
– a sensibilizar outras famílias para
a dimensão missionária da comunidade: a paróquia é apenas uma
pequena célula da grande família
da Igreja;
– a rezar pela paz, especialmente 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 encontrou. A guerra é um fracasso
da política e da humanidade, uma
rendição vergonhosa, uma derrota
diante das forças do mal.”

NOTÍCIAS
#Encontro da Adolescência Missionária – Aveiro

Infância Missionária: Rua ilha do Príncipe, 19 - 1170-182 Lisboa

“COM AS CRIANÇAS DO MUNDO, SEMPRE AMIGOS”

Festa Diocesana da IM
OBJECTIVO: Animar a nossa diocese no espírito missionário, especialmente com a presença
dos grupos da IM. 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. Cada grupo sairá
dum ponto e reunir-se-á num lugar central onde todos os grupos adorarão Jesus Sacramentado.
Uma criança de cada grupo lerá uma oração. Depois de cada oração terminamos com um cântico.
No final recebemos a Bênção e preparamo-nos para celebrar a Eucaristia com o Sr. Bispo e as
famílias missionárias.

METODOLOGIA
Como fizemos no encontro anterior, vamos por famílias preparar os locais do encontro,
onde, de maneira simples, vamos falar, jogar e aprender a importância de sermos uma paróquia missionária sempre aberta para partilhar com os outros. A 5ª família deve preparar o
lugar onde será exposto o Santíssimo bem como a Eucaristia.

Amigo animador:

Passo a Passo:

Para este encontro serão necessárias cinco famílias da IM que ajudem na logística.
1. Cada família da IM, no lugar indicado, terá o seguinte material disponível: Cartazes com o lema, frases da
procissão e imagens dos padroeiros.
2. Devidiremos as paróquias participantes em quatro grupos. Ficarão em lugares afastados de modo que
possam fazer a sua procissão, sendo as crianças os protagonistas. No percurso da procissão não esquecer a
segurança dos participantes.
Algumas dicas para esse momento: um andor com uma imagem; vestir as crianças com os trajes dos padroeiros
(isto depende da criatividade dos animadores). A procissão pode ser animada com música, orações e jogos.
Alguns exemplos para cada grupo:
1. Cada grupo tem o seu lema para a procissão.
Grupo 1
Lema: “Na IM a vida está em primeiro lugar.”
Imagem: Santa Teresinha do Menino Jesus.
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Grupo 2
Lema: “Sem crianças não há futuro. Sim à VIDA”, ou
“Nós as crianças somos o futuro do mundo.”
Imagem: Pastorinhos de Fátima.

Passo a Passo:
Grupo 3
Lema: “A VIDA é inviolável. Deus é dono da
vida.”
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 (ver página 4).
* Depois de cada oração podemos cantar um cântico.
* Terminadas as orações, o senhor Bispo ou o Pároco abençoa as crianças e as famílias com o Santíssimo Sacramento.
* Depois da Bênção, preparamos a celebração da Santa Missa que será presidida pelo senhor Bispo.
* As famílias e os grupos da IM animam esta liturgia.

2. Do lugar indicado para cada grupo partimos em procissão ao encontro de Jesus sacramentado.
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Passo a Passo:
Orações para fazer diante do Santíssimo Sacramento:
Grupo 1

Grupo 2

Senhor Jesus,
Hoje trazemos junto de Ti, todas as famílias, sobretudo
aquelas que estão a passar por momentos de desânimo,
de angústia e 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 a sermos ajudados. Olha
com bondade, Senhor, para todas as famílias.
Senhor Jesus, faz com que todas as famílias se inquietem quando nos esquecemos de Ti, por mais do que um
dia, sem rezar, sem ler o Evangelho, sem sentir a necessidade da Tua presença e da Tua amizade consoladora.
Ajuda-nos a saber encontrar-nos contigo na Casa de
Deus. Na celebração eucarística és Tu quem nos fala,
através da Tua Palavra; nos iluminas, para caminharmos
contigo; nos alimentas com o Teu corpo, que nos dá força
para enfrentarmos as dificuldades de todos os dias. Dá-nos um coração novo que nos ajude a amar sem medida
e com verdade. Amén.

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 de maior dificuldade e sofrimento. 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.
Amén.

Grupo 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 e nas horas tristes, nos momentos
difíceis e nos momentos de felicidade, nas horas de
provação e nas horas de júbilo. Quanta alegria sentimos
quando as coisas correm bem. E quantas lágrimas derramamos quando há sofrimento e morte.
Sabemos que Tu, Senhor, sempre estás connosco. A
Tua solidariedade nos tempos difíceis é a expressão da
Tua misericórdia que se manifesta na nossa vida, sobretudo quando nos sentimos frágeis, feridos, humilhados,
marginalizados, atribulados, infundindo nela a força da
esperança que nos faz levantar e caminhar.
Senhor Jesus, escuta a nossa prece, e ajuda-nos a
crescer na fé e na esperança. Aumenta em todos nós o
sentido da fraternidade, da responsabilidade e a alegria
da gratidão sempre que nos agracias com a Tua fidelidade
e misericórdia.
Senhor Jesus, guia-nos pelo caminho da bondade e
ajuda-nos a confiar no Pai que todos os dias faz maravilhas por nós. Amén.

Grupo 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 falam a partir da sua experiência. 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, a sua sabedoria e a sua fé, que é a herança mais
preciosa que nos podem deixar.
Obrigado, Jesus, por nos dares forças para podermos
abraçar e acarinhar todos os idosos dos nossos lares e
das nossas paróquias como parte da nossa família. Amén.
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Com Jesus e com Maria
Missionários todo o dia!

Reflexão Bíblica

Mateus 26, 35
“Pedro disse-lhe: «Mesmo que tenha de morrer contigo, não te negarei!» E todos os discípulos afirmaram o
mesmo.”

Para refletir:

• 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?
• Pedro é forte na sua declaração, bastante persuasivo em exprimir as suas emoções acerca de Jesus. E nós?
• Será que como animadores as nossas palavras testemunham Jesus? Contagiam as crianças a ponto de elas
também dizerem o mesmo que Pedro e todos os discípulos?

Oração / Compromisso
ORAÇÃO
Pai do céu que criastes tudo com o Teu carinho
e queres que eu seja Teu missionário,
ajuda-me a falar do Teu amor a todos
os meus amigos e irmãos
e a levar a tua mensagem de salvação
a todos em minha casa e no mundo inteiro.
Sabes Senhor que não tenho riquezas materiais,
mas ofereço-Te tudo o que é meu –
as minhas mãos para ajudar os outros,
o meu coração para amar e
a minha inteligência para criar um mundo melhor.
Ofereço-Te a minha voz,
para falar de Ti a todos os que não Te conhecem
e os meus pés para levar a Tua Palavra
a quem está triste.
Jesus tudo o que é meu é Teu,
por isso quero ter a coragem
dos pastorinhos de Fátima, Francisco e Jacinta,
para encher este mundo da Tua alegria.
Amén.

Compromisso

Participar com os nossos grupos da IM, as nossas famílias missionárias e as nossas paróquias
missionárias na peregrinação das crianças a
Fátima, no dia 10 de Junho de 2022.

“DAS CRIANÇAS DO MUNDO, SEMPRE AMIGOS”
“COM JESUS E COM MARIA, MISSIONÁRIOS TODO O DIA”
NOTA:

Para a peregrinação da IM a Fátima é bom pensar na
logistica necessária (autocarros, farnel, etc.)
O almoço e a tarde de convívio será no seminário da
Consolata, junto ao Santuário.
Tema do próximo encontro #5

Festa Nacional da IM

Mais informações : infanciaomp.pt@gmail.com / +351 218148428
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