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AGENDA

Encontro de formação da IM na
paróquia de S. João de Loure,
diocese de Aveiro, no dia 5 e 6
Maio.
Encontro de animação da IM na
diocese de Vila Real, no dia 20
de Maio 2017.

S. Francisco e Sta Jacinta de Fátima
13 Maio 2017

Modelos da I.M. em Portugal

NOTÍCIAS
Infância Missionária
Diocese de BRAGANÇA

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

“COM AS CRIANÇAS DO MUNDO, SEMPRE AMIGOS”

Acolhimento: Com Maria, missionários na paróquia.
IMPORTANTE: Este boletim tem três momentos, na paróquia, com catequistas e na
família. Pode realizar-se no mês de maio em diferentes momentos do mês.

Material
1. Lápis para colorir
2. Imagens de nossa
Senhora
3. Oração

Objetivo: Fazer vivo o nosso lema: crianças evangelizam…neste
caso na mesma altura dno centenário das aparições, E serem as
nossas crianças as protagonistas da missão nas paróquias.

Para o mês de Maio unimo-nos ao grande
acontecimento da canonização dos pastorinhos,
Para isso motivamos as crianças da infância a
preparar algum material que possam distribuir pelas
paróquias como presente da I.M. É também uma
das formas como as crianças podem evangelizar.
A ideia é realizar uma pagela com uma oração
feita pelas crianças ou pelo pároco, acompanhado
de uma imagem colorida pelo grupo da Infância
missionária para o mês de Maria. O resultado
final, não serão propriamente as imagens. Será o
espaço que o senhor padre pode brindar para que
os nossos mini-missionários façam o seu papel
evangelizador de rezar pelos outros, e nada melhor
que fazer presente o trabalho missionário das
crianças da I.M. na paróquia. Unimos o presentinho
das crianças, rezando uma Ave Maria.

Resultado

Nota: Anexamos ao Boletim
algumas imagens que podem
ser usadas para colorir pelas
crinaças da I.M.
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Passo a Passo
1) Não se trata de elaborar muitas imagens, o sentido
principal da atividade é fazer que as nossas crianças
compreendam que elas também são parte fundamental
na evangelização. Para isso, apresentamos um número
de pagelas com imagens para colorir pelas crianças da
I.M. onde podem convidar amigos da paróquia ou do
bairro ou da escola para colorir.
2) Na medida do possível sejam assessorados pelos
pais ou animadores.
3) Combinando com o senhor pároco, podem entregar
este material ao início ou final da missa para terminar
rezando todos uma Ave Maria antes de sair da igreja,
será um momento grande de unidade eclesial, porque
unidos a este grande momento da canonização dos
pastorinhos, são os pequenos que levam o sentido de
rezar e confiar: como foi o pedido de nossa Senhora
para os pequenos Francisco e Jacinta.

Formação: Com Maria, missionários na catequese.
Material

1. Guião da celebração - pdf
2. Imagem de Nª Senhora
3. Um coração grande
4. Círio Pascal

Passo a Passo

1. O GUIAO DA CELEBRAÇÃO TEM DOIS MOMENTOS: primeiro, trabalho realizado por grupos, cada catequista com o seu grupo; segundo a celebração com I.M.
dentro da igreja. Depois de refletir em grupo passamos juntos a celebrar na igreja.
2. Dentro da decoração do lugar fazemos um pequeno altar para colocar alguns elementos que levamos em procissão como grupo da I.M. para começar a celebração.
3. Em procissão as crianças levarão:
a) Imagem de nossa senhora. (podemos acompanhar
TODOS: Com Nossa Senhora, queremos dizer o
com um canto a entrada da imagem)
nosso sim!
b) Um coração grande onde se possam pendurar paLEITOR 3: Maria nos ensina a fazer silêncio. É no
lavras da procissão.
silêncio da oração que Maria escuta a voz de Deus:
c) Depois de colocar o coração, com cada vogal for“Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo!”(Lc
mamos as virtudes de Maria (fazemos repetir cada
1,28) O silêncio de Maria não é um silêncio vazio, é
virtude pelas crianças presentes na celebração). Forsilêncio que faz ecoar o anúncio da nova aliança de
mamos as 5 vogais deste modo:Virtudes de Maria:
Deus com o seu povo.
A-E-I-O-U. “COM MARIA PODEMOS…”
TODOS: Com Nossa Senhora, queremos fazer silêncio!
A_ amar e acreditar
LEITOR 4: Silêncio para melhor discernir! Maria perE_ escutar e sempre esperar
cebe que, a voz que vem de Deus não deixa dúviI_ imitar e anunciar
das! “Não temas, Maria! Encontrastes graça junto de
O_ orar sem descansar
Deus...” (Lc 1,30). Ela, soube acreditar. Mulher de Fé!
U_ unir-nos e encontrar a Paz.
Deu o seu “sim”, despojando-se de si mesma, colocan4. Depois de repetir entre todas as crianças as virdo-se na condição de serva: “Eu sou a serva do Setudes, entra uma criança em procissão com uma luz
nhor; faça-se em mim segundo tua palavra!” (Lc 1, 38).
acesa, que representa a luz de Nossa Senhora: o SIM
E Deus fez grandes coisas em seu favor, e hoje, quer
de Maria. Colocamos a luz do cirio pascal no centro
caminhar connosco.
(podemos utilizar o cirio pascal feito pelas crianças
TODOS: Com Nossa Senhora, queremos confiar!
da I.M. no encontro anterior) e continuamos com o
LEITOR 5: Com confiança na Palavra encarnada, Maria
seguinte guião de celebração na igreja.
sente a necessidade do diálogo. “Como é que vai ser
ANIMADOR: Com muita alegria, celebramos com
isso, se eu não conheço homem algum?” (Lc 1, 34).
Maria, a Missionária do Pai, escolhida por Deus para
Mulher de oração, que acolhe em seu coração os
ser a Mãe do Salvador. Ela, hoje, nos convida a irmos
desejos de Deus. “O Espírito Santo virá sobre ti e o
ao encontro dos nossos irmãos e irmãs para juntos
poder do altíssimo te cobrirá com a sua sombra; ...” (Lc
fazermos o Reino de Deus acontecer aqui na terra.
1, 35) A oração é o mais profundo diálogo com Deus,
TODOS: Com Nossa Senhora, queremos caminhar!
e o nosso sim a esse chamamento, convida-nos a uma
LEITOR 1: O silêncio de Maria, nos ensina a
ação concreta – Assumir a nossa Missão na Igreja e
importância da “escuta”. Ouvir a voz de Deus em
uma Igreja viva e missionária.
tudo, na sua Palavra, lida e meditada, no clamor do
TODOS: Com Nossa Senhora, queremos assumir a
povo, principalmente dos nossos irmãos e irmãs
nossa missão!
necessitados.
TODOS: Com Nossa Senhora, queremos escutar!
Agora unidos cumprimentamos a Nossa Senhora
LEITOR 2: O “SIM” de Maria marcou a história da
dizendo: AVE MARIA…
humanidade que até aos dias de hoje todos os povos
e nações reconhecem Maria como a Escolhida de
Oração final: Mãe do Santo Rosário, que em Fátima
Deus, Co-Redentora, Mãe e Rainha. O “SIM” de
apareceu aos três pastorinhos, Lúcia, Francisco e
Maria, é completo! Não tem restrições, ela “guarda
Jacinta, neste centenário de sua aparição, te pedimos,
tudo em seu coração...” (Lc 2, 19) e assume todos os
olhai pelas crianças do mundo inteiro, preservai a sua
riscos desse chamamento confiante, pois “Para Deus
inocência e protejei-as de todos os perigos com o
nada é impossível.”( Lc 1, 37)
vosso manto materno.
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Oração / Envio

Com Jesus e com Maria
Missionários todo o dia!

Com Maria, missionários em família

Em família vamos
fazer uma missão
com nossa Senhora,
para rezar pela paz
no mundo digamos
por uma semana em
família a seguinte
oração pascal.
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[No fruto colar a pergunta do filho.
E para os pais enviar a respostas ]
Tema do próximo encontro # 9

Como crianças da I.M.
celebramos o Pentecostes
Recomendações:
1. 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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