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Outubro Missionário
Dia Mundial das Missões
(22 Outubro 2017)

NOTÍCIAS

Infância Missionária
Diocese de Braga

8 e 9 de Setembro de 2017

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

“COM AS CRIANÇAS DO MUNDO, SEMPRE AMIGOS”
Acolhimento:OS PEQUENOS MISSIONÁRIOS VIVEM A ALEGRIA DA PAZ

Formação
Escutar a Palavra de Deus
Leitura do Apóstolo São Tiago, 3, 17-18

IMPORTANTE: Este boletim que dá início ao ano pastoral 2017/2018 foi retirado do Guião
Missionário 2017/2018, com o título: “Com Maria, Missão de Paz”.
Acolhimento
No espaço da celebração, decorado com as cores missionárias, devemos construir um muro com
algumas caixas de papel ou outro material apropriado num lugar bem visível. Numa das faces das
caixas deve estar desenhada, co o num puzzle, uma pomba com um ramo com cinco folhas no bico
e cada folha deve ter a cor de um continente e onde está escrito o continente respetivo. Devemos
ter também preparadas fotografias de caras ou rostos felizes e alegres para entregar a cada criança
no momento apropriado.
Motivação
Acolher todos os pequenos e grandes missionários e motivá-los a viver esta celebração com
alegria e generosidade de coração.
Cântico
Como são belos os pés
COMO SÃO BELOS OS PÉS
Que anunciam a paz
E as mãos que repartem o pão.
Já se ouvem nossos passos a chegar
Na refeição do Cordeiro
Já se ouvem nossas vozes de alegria
Da Palavra, vinho e pão
Neste dia que é uma bênção
Somos o povo de Deus em comunhão.
Para a igreja reunida
Jesus Cristo nos congrega e faz irmãos.
Todos vós que tendes sede
Vinde beber da fonte da verdade
Saciai a vossa fome
Sem pagar vinho nem pão.

Saudação do presidente…
Oração
(Feita por três crianças)
1.Pedimos-te, Senhor, que nos ajudes a transmitir a paz com a nossa alegria.
Todos: Jesus, faz-nos alegres!
2.Pedimos-te, Senhor, por todos os que sofrem, pelos que choram, por todos os que não têm paz.
Todos: Jesus, faz-nos felizes!
3.Pedimos-te, Senhor, por todos os missionários e por nós próprios para que na nossa missão, mesmo
pequeninos, demos frutos de Paz verdadeira.
Todos: Jesus, faz-nos construtores de Paz!
(Entregam-se agora as fotos)
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Presidente
Senhor, tu escolhestes estas crianças para difundir com o seu rosto a tua mensagem de amor.
Pedimos-te que sejam verdadeiros semeadores da tua paz e amor.
Que os seus corações sejam luz para que todos, vendo as suas boas obras, deem glória ao Pai do céu. E
possam, assim, ser festa na fé, generosos na entrega e sinceros no amor.
Que sejam os novos missionários que anunciam com alegria a beleza da tua mensagem e construam com as
suas mãos a obra do teu Reino por Jesus Cristo Nosso Senhor. Ámen.

A sabedoria que vem do Alto é, em primeiro lugar, pura; depois, é pacífica, indulgente, dócil, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem hipocrisia; e é com esta paz que uma colheita de justiça é semeada
pelos obreiros da paz.
Palavra do Senhor
Meditemos
Sabeis como se diz Paz em hebraico? É SHALOM e também se diz em árabe SALAM.
Na Bíblia tem muitos significados: saúde, bem-estar, felicidade, prosperidade, paz interior, serenidade, contentamento, tranquilidade, amizade com Deus e com os outros.
São Tiago diz que a sabedoria de Deus está ordenada para o amor e o seu fruto é a unidade. Ela não conhece
o orgulho que divide, ela ignora a discórdia e não faz distinção entre as pessoas.
É “pura” porque não anda às escondidas nem com manobras. É “pacífica” porque estabelece a paz. É “dócil e
misericordiosa” porque sabe perdoar. É “amor sincero” que vem do coração e dá-se a todos sem parcialidade.
Só os corações inspirados pela docilidade podem construir a PAZ.
Construtores de Paz
Explicamos que os muros não constroem a paz. Fecham cada povo no seu lugar. Não há diálogo nem convivência. Mas nós não queremos muros. Queremos Paz. Convidamos algumas crianças a derrubar o muro
que está construído.
Depois convidamos outras crianças a construir o puzzle da pomba da paz com o ramo dos cinco continentes
no bico. Enquanto constroem a pomba da paz cantamos:

						
						
A PAZ VAI CORRENDO COMO UM RIO
A paz vai correndo como um rio,
Vai correndo de mão para mão,
Vai correndo p’ró deserto
Libertando meu irmão.
O amor vai correndo como um rio,
Vai correndo de mão para mão,
Vai correndo p’ró deserto
Libertando meu irmão.
A alegria vai correndo como um rio,
Vai correndo de mão para mão,
Vai correndo p’ró deserto
Libertando meu irmão.
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Oração

Com Jesus e com Maria
Missionários todo o dia!
Oração final

Leitor 1: Rezemos pela Ásia. Um continente enorme, composto por muitos países com
a sua própria e forte riqueza espiritual. Na Ásia surgiram além do Cristianismo, as outras grandes religiões do mundo: o Hinduísmo, o Judaísmo, o Islamismo… E muitas outras
tradições religiosas como o Taoísmo, o Confucionismo, o Xintoísmo.
• Pedimos por Maria Rainha das Missões que no meio de tanta variedade, pluralismo e multiplicidade todos nesse imenso continente possam encontrar o rosto belo e doce e Jesus.
Rezemos à Virgem Maria: Quero ser como tu (ver caixa amarela - Cântico).
Leitor 2: Rezemos pela Oceânia. Um continente formado por milhares de ilhas, o que dificulta muito o
trabalho missionário, originando que muitas pessoas nunca tenham ouvido falar de Jesus Cristo.
• Pedimos por Maria Rainha das Missões para que surjam muitos missionários que levem Jesus a todas as
ilhas da Oceânia e, assim, elas se tornem como contas de um imenso Rosário de fé e amor a Deus.
Rezemos à Virgem Maria: Quero ser como tu (ver caixa amarela - Cântico).
Leitor 3: Rezemos pela África. O continente da esperança. Um continente jovem, dinâmico, cheio de
vitalidade apesar dos conflitos e contradições que ali existem.
• Pedimos por Maria Rainha das Missões que interceda pela paz, pela liberdade e pelo pão de cada dia de
todos os povos de África. Rezemos à Virgem Maria: Quero ser como tu (ver caixa amarela - Cântico).
Leitor 4: Rezemos pela América. É o continente que tem maior número de católicos. Um continente
onde há muitas injustiças e desigualdades sociais. Onde o sangue de inocentes é derramado em guerras,
lutas de conquista, revoluções e guerrilhas.
• Pedimos por Maria Rainha das Missões que ajude a Igreja a ser defensora dos pobres, lutando com
amor pelos mais pequeninos para que tenham justiça, paz e solidariedade. Rezemos à Virgem Maria:
Quero ser como tu (ver caixa amarela - Cântico).

Leitor 5: Rezemos pela Europa. O continente donde outrora partiram tantos missionários, mas que hoje
carece de uma nova evangelização e vocações apostólicas.
• Pedimos por Maria Rainha das Missões para que aumente a fé cristã dos povos europeus, aumente as
vocações consagrada e missionárias. E surja um maior empenho evangélico dos leigos.
Rezemos à Virgem Maria: Quero ser como tu (ver caixa amarela - Cântico).
Todos rezam o Pai Nosso missionário.
Bênção /Envio: Ide e fazei a PAZ.
Todos repetem: Somos construtores de Paz!
ESTA LUZ PEQUENINA
Esta luz pequenina vou deixá-la brilhar,
Esta luz pequenina vou deixá-la brilhar,
Esta luz pequenina vou deixá-la brilhar,
Vou deixá-la, vou deixá-la brilhar.
Esta luz de Cristo...
Onde quer que eu vá...
No coração que sofre...
Mais informações : infanciaomp.pt@gmail.com / +351 935 899 233

Cântico
à Virgem Maria
Quero ser como tu,
Como tu, Maria,
Como tu, um dia,
Como tu, Maria.
Quero levar Jesus,
Como tu, Maria,
Como tu, um dia,
Como tu, Maria.

4

