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AGENDA
Apresentação paroquial da IM
com agentes de pastoral (pais e
crianças) na paróquia Sta Joana
em Aveiro no dia10 Dezembro.
Encontro de animação da IM na
Guarda no dia 7 janeiro de 2017.
Encontro de animação da IM
com catequistas em Aveiro no
dia 8 Janeiro de 2017.
Encontro de animação da IM na
diocese do Algarve no dia 28 de
Janeiro de 2017.
Trabalho da IM
em Santarém

NOTÍCIAS
Infância Missionária em Aveiro e Santarém,
sempre amigos!

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

“COM AS CRIANÇAS DO MUNDO, SEMPRE AMIGOS”

Acolhimento: Infância Missionária ao encontro de Jesus
IMPORTANTE: Iniciamos o nosso encontro partilhando a resposta que deram os pais aos miúdos.
		
Isso ajuda a reconhecer o carisma dos nossos padroeiros.

Passo a Passo

Material

1. Cartão para fazer postais.
2. Cartões para marcadores
de livros com imagens.
3.Imagens dos padroeiros.
4. Marcadores e lápis
coloridos.
5. Cola.
6. Tesoura.

Depois de ouvir as crianças vamos fazer um trabalho de equipa:

1. Este encontro vai ser altamente interativo, de
modo que, o animador vai pedir a todos para fazerem
postais de natal, que enviaremos a outros pequenos
em missão.
2. Vamos procurar que as imagens realizadas sejam
do presépio, Jesus, José e Maria e dos reis magos para
expor depois na paróquia.

Resultado

3. Enquanto realizam os postais, vamos insistir
sobre a resposta dos pais, sobre os padroeiros e
indicamos que nós também somos convidados a ser
missionários.
4. Todo o material feito, vai ser exposto no dia de
consagração dos miúdos. (todo o material que seja
exposto para venda deve ser da IM). Este fundo será
para aqueles meninos que mais precisam da nossa
ajuda missionária.

Infância Missionária
ao encontro de Jesus
Postais e Marcadores

A intenção deste trabalho é ensinar que
colorindo também podemos fazer missão,
porque podemos partilhar os nossos trabalhos
com crianças de outros países, a nossa ajuda
será enviar o material para que outras crianças
também possam ser missionários naquelas
paróquias e escolas que não têm uma caneta e
papel para desenhar e colorir.
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Formação: Em família todos preparamos a vinda de Jesus.
Passo a Passo

Material

1. Leitura do Texto bíblico: Lc. 1,26-38 /
				Lc. 2, 1-20 /
				Mt. 2, 1-12

1. Palavra de Deus.
2. Desenhos,
3.Velas brancas,
2. Este momento é muito importante da parte 4. Papel vegetal,
do animador porque deve contar com agrado a 5. Secador de cabelo.
história do nascimento de Jesus, fazer que esta
história seja participativa entre as crianças, que de alguma forma devem saber porque vamos realizar a seguinte atividade, porque cada ano revivemos, celebramos e preparamos a chegada do Natal. É viver por um
instante o imaginário da cena deste acontecimento tão lindo. Então vamos contar como foi o Nascimento
de Jesus:
Maria, recebeu a visita do Anjo Gabriel que anunciou que seria a mãe do Salvador. Maria estava grávida, e
iria ter um menino e que este Menino era o Filho de Deus, e deveria chamar-se Jesus! Maria e José casaram
segundo as Leis de Deus. Maria e José dirigiram-se a Belém, e ao chegar à cidade muito cansados decidiram
procurar uma estalagem, porém todas estavam cheias. Um senhor muito bondoso permitiu então que Maria
e José permanecessem no estábulo. Na noite de amor e de luz nasceu o Menino Jesus. O menino Jesus veio
ao mundo num lugar simples, no meio dos animais e teve como bercinho uma manjedoura. No céu surgiu
uma estrela muito brilhante, era a estrela guia de Belém a anunciar o nascimento do Filho de Deus. De muito
longe os três Reis Magos avistaram a estrela e souberam então que algo muito especial tinha acontecido. Os
três Reis Magos levaram presentes ao Menino Jesus: incenso, ouro e mirra. Daí nasceu a tradição de oferecer
presentes no Natal. 2.

1.

3.

4.

3. Atenção animadores: primeiro fazemos a leitura da 8.
história e depois fazemos que entre todas as crianças e com
ajuda de imagens que colocamos diante delas, elas consigam
construir novamente com palavras suas toda a história, para
passar à nossa atividade da luz.

5.

7.

6.

Resultado
								
							
Luz I.M.
Elaboração da Vela Missionária (Youtube)
Vamos ajudar as nossas crianças
a transferir a história para um
desenho sobre uma vela. Será um
presente que vamos levar para
casa e significa a luz da IM.

https://youtu.be/idbTTIg0NO8
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Com Jesus e com Maria
Missionários todo o dia!

Oração / Envio

O resultado do encontro #3, vai ser colocado numa mesa e junto ao material feito pelas crianças colocamos materiais escolares e no centro colocamos uma bíblia aberta e uma vela que
o animador prepara para rezar e finalizar o encontro da IM.
Realizamos a nossa oração com os pequenos pedindo especialmente por aqueles meninos
que não podem estudar, que não tem escolas, que não podem colorir em nenhum lugar. (não
esquecer falar da luz do Natal: agradecer que temos e podemos partilhar com os outros).
Um Pai Nosso, 5 Ave marias para que os nossos pequenos missionários voltem para casa,
obrigado animadores. “Com Jesus e com maria Missionários todo o dia”.

Missão # 3

[No fruto colar a pergunta do filho.
E para os pais enviar a respostas ]
O filho pergunta: Pai no dia 8 de Janeiro celebramos a Epifania.
O que é isso?
Em casa respondem: A Epifania tem uma história.
Num país distante viviam três homens sábios que estudavam as estrelas e o céu. Um dia viram uma nova estrela
muito mais brilhante que as restantes, e souberam que algo
especial tinha acontecido. Perceberam que nascera um novo
rei e foram até ele. Os três reis magos, Gaspar, Melchior
e Baltazar, levavam presentes, e seguiam a estrela que os
guiava até que chegaram à cidade de Jerusalém.

Tema do próximo encontro #4:

Depressa…Vamos ver o menino Jesus !
Recomendações:
1.Ver material anexo para a cerimónia de consagração.
2. Preparar o estandarte com o logo da Infância que o pároco entrega aos meninos no
dia da consagração.
3. Enviar ideias e sugestões sobre atividades que podemos realizar.
4. Não esqueças os lemas em cada encontro:
“DAS CRIANÇAS DO MUNDO, SEMPRE AMIGOS”
“COM JESUS E COM MARIA, MISSIONÁRIOS TODO O DIA”
Mais informações : infanciaomp.pt@gmail.com / +351 935 899 233
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