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Obra da Infância Missionária
www.infancia.opf.pt :-) https://www.facebook.com/infanciaomp.portugal

Amigo
animador
Estes encontros que
iremos desenvolver ao
longo do ano pastoral
2017/2018
encontram-se todos
condensados no guião
1 da infância missionária (Capa amarela)
que trabalhará o sentido de agradecer por
tudo o que recebemos.

NOTÍCIAS

Epifania vivida nas Dioceses
Festa da Infância Missionária - 7 Janeiro 2018
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S. Cristóvão, Guimarães
Diocese de Braga
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Balazar, Póvoa de Varzim
Diocese de Braga

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

“COM AS CRIANÇAS DO MUNDO, SEMPRE AMIGOS”

I.M. Portugal
Crianças Evangelizam Crianças
OBJETIVO: formar nas crianças o carisma de ajuda, especialmente desde a
oração, para viver melhor o espírito fraterno no grupo da Infância Missionária
e assim compreender que também como pequenos e com as suas capacidades
podem ajudar na missão universal da Igreja como evangelizadores dos outros.
Conteúdo central do encontro
Os ensinamentos que Jesus nos deixa são para partilhar com os outros, nunca para guardar, por
isso as nossas crianças não podem ocultar a sua alegria nem a sua experiência com Jesus.
As crianças devem encontrar um espaço específico no meio das outras crianças, porque esse é o
carisma da I.M. Ser discípulos de Jesus e evangelizadores das crianças do mundo inteiro.
Partilhando e rezando em grupo cresce a alegria e o compromisso missionário com as crianças
do mundo inteiro. Devemos formar as nossas crianças com um carisma missionário para estarem
sempre prontas para dar alegria e vida, em ação contínua de amizade. Assim formam a sua vida e a
vida dos outros.
Metodologia
Dar com alegria, compromisso do discípulo.
Jogo:
Neste encontro o animador vai ter preparado os nomes dos 12 apóstolos (seria ótimo se tiver
vestes para jogar aos discípulos com as crianças). Vai pedir que cada criança, para este encontro,
escolha um nome e seja este apóstolo para a atividade a seguir:

Os 12 Apóstolos
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Questões /Atividade:
1. Quem quer ser? O apóstolo... João, Pedro, André…
2. Que querem fazer como apóstolos de Jesus?
3. Sabiam que os apóstolos podem viajar pelo mundo inteiro?
Onde gostariam de ir? Porquê?
Depois de ouvir as respostas o animador diz às crianças: para fazer amigos no mundo inteiro temos que procurar algo que queremos levar para esse amigo. (Pedimos a todas
as crianças para saírem e procurar alguma coisa que gostem muito de levar como presente para o nosso amigo de outro continente: uma flor, uma folha, um ramo, algo que esteja
presente no lugar do encontro e que eles possam usar como símbolo. Atenção: que não
seja o boneco que trouxeram de casa.
O animador antes de pedir o que trouxeram (flor...), pergunta porque querem levar
isso para o amigo de outro país. Depois de ouvir todas as crianças, o animador diz com
alegria: sabem amigos, os missionários sempre podem dar mais! Porque não colocamos os
bonecos para que outras crianças possam ser felizes e jogar como nós?
Podemos agora colocar os bonecos e dizemos: devemos ajudar todas as crianças do
mundo com alegria, porque muitos não têm tempo para jogar, não têm comida, não têm
escola, não têm água, etc… Devemos agradecer a Deus porque podemos ser mini missionários na escola, em casa, no grupo da Infância, agradecer porque temos o que precisamos
e com amor podemos ajudar e partilhar com os que mais precisam.

Passo a Passo:

Apóstlos, artistas da I. M.

1.Temos preparado na mesa, folhas em branco e tintas de diversas cores.
2. Como cada criança deu uma resposta onde gostaria de ir, pedimos que façam uma
pintura da sua viagem, ele próprio e da criança que querem ajudar no outro continente.
(Explicamos que temos crianças de 5 continentes e que são diferentes).
3. Depois de terminar esta espetacular pintura, damos os parabéns a todos e dizemos
como querem batizar o seu amigo que querem ajudar. Qual o nome que lhe querem dar?
4. O animador pede agora para escrever os dois nomes na pintura (o do autor do quadro
e do menino que querem ajudar.)
5. Deixamos secar para expor no próximo encontro.
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Com Jesus e com Maria
Missionários todo o dia!

Reflexão Biblica

Escutar a Palavra de Deus
LUCAS 10, 1-2. “GRAÇAS A DEUS, COMO CRIANÇAS SOMOS ENVIADOS” .
PARA REFLETIR:

• Todas as crianças devem sentir-se orgulhosas de serem missionários do mundo inteiro e
saberem que muitos esperam a sua ajuda e a sua oração.
• Graças a Deus com a oração podemos ir a todos • Na I.M. estamos alegres porque podemos ajudar
os lugares e visitar todos os corações.
com a nossa alegria para que outras crianças do
• Como pequenos missionários não devemos mundo inteiro vivam unidas a Jesus e sejamos amicansar-nos de fazer o bem em todo momento a gos entre todos.
exemplo de Jesus.
• Damos graças a Deus por usar o nosso pequeno
• Devemos estar felizes porque compreendemos coração para amar e servir e porque aprendemos
o que significa dar: não é simplesmente dar pão e que como crianças podemos levar a alegria do
dinheiro, é muito mais que isso, é ajudar para que Evangelho.
outros conheçam e amem Jesus.

Oração / Compromisso
Agora o animador ajuda para
que cada criança agradeça
em voz alta por alguma coisa.
Exemplo: pela família, escola,
amigos, pão de cada dia, etc…
e para terminar o animador
vai pedir que as crianças repitam esta oração:

ORAÇÃO

Pai Nosso,
queremos agradecer-te
por nos teres chamado e convidado
a ser missionários como o teu filho Jesus.
Ajudai-nos a servir com alegria
as crianças do mundo inteiro,
e que o nosso coração
seja sempre generoso para rezar
e ajudar o próximo. Ámen

MINI COMPROMISSO
Nesta semana vou pedir aos meus
pais para ajudar alguém que precise
de alimento, e antes de me deitar
rezarei com eles, especialmente,
pelas crianças que sofrem.
Rezamos cinco (5) AVÉ MARIAS.

“DAS CRIANÇAS DO MUNDO, SEMPRE AMIGOS”
“COM JESUS E COM MARIA, MISSIONÁRIOS TODO O DIA”
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Tema do próximo encontro #6

NOTA:
Para o próximo encontro devo trazer
uma foto ou recorte
de uma criança de
outro continente.

I.M.
Onde estamos e para onde vamos

Mais informações : infanciaomp.pt@gmail.com / +351 935 899 233
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