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“COM AS CRIANÇAS DO MUNDO, SEMPRE AMIGOS”

Acolhimento: encontravam-se todos reunidos no mesmo lugar…
IMPORTANTE: I.M. celebra o Pentecostes em família. Amigos animadores este encontro de
Pentecostes vai ser uma atividade familiar. Para isso, devemos convidar os pais das crianças
para realizar este grande momento da igreja e pedimos trazer a Sagrada Escritura de casa.

Material

Passo a Passo

1. Modelo das coroas de
Pentecostes.
2. Papel – lápis- tesouras.
3. Sagrada Escritura.

1. Para sensibilizar sobre o tema dizemos: Jesus Cristo envia-nos o
Espírito Santo. Depois da Ressurreição e Ascensão de Jesus aos céus,
os apóstolos vivem uma experiencia profunda que os transforma,
recebem o Espírito Santo que faz deles testemunhas e profetas,
assim nós como missionários todos os dias somos chamados a ser
e a viver como protagonistas desta missão do Santo Espírito.
2. Para animar as famílias para este encontro podemos
fazer perguntas simples:
5. Depois de colocar a cada criança a sua coroa,
Quando foi a vinda do Espírito Santo? Em Pentecostes. e preencher o jogo, entregamos um DOM DO
Quantos estavam reunidos? Maria e os discípulos.
ESPÍRITO SANTO a cada família. Acompanhado de
Quando vem o Espírito Santo a nós? No momento um texto bíblico (sabedoria-temor- etc…) pedimos
do Batismo.
que se reúnam por famílias para refletir sobre cada
Que nos entrega o Espírito Santo? 7 dons.
Dom.
Como aparece o Espírito Santo? Como línguas de
fogo.
6. Passado algum tempo, pedimos que todos se
reúnam para partilhar sobre cada pergunta:
3. Vamos entregar o material aos pais (papel-lápis de Para que serve o Dom que refletimos em família?...
cores-tesouras) para realizar entre todos coroas para Em família como podemos fortalecer este Dom? …
celebrar o nosso Pentecostes em família.
7. Para finalizar este primeiro momento da celebração
4. Passamos agora em família, com a ajuda da Sagrada o animador diz: que como missionários todos somos
Escritura, a preencher o jogo que diz atividade luz e levamos a luz do Espírito Santa onde quer que
de Pentecostes que está em PDF. (isto serve para vamos.
reconhecer os nomes dos 7 dons do Espírito Santo
que vamos trabalhar).

Resultado
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Nota: Anexamos ao Boletim
em PDF todas as actividades
que precisamos para este
encontro da I.M.
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Formação: Guiados e transformados pelo Espírito Santo!
Material

1. Círio pascal da I.M.
2. Cartaz para escrever os nomes
dados ao Espírito Santo:
(Luz- fogo-força...)
3. Sagrada Escritura.

Passo a Passo
1. Junto dos pais e crianças, o animador faz a seguinte
leitura: Atos dos Apóstolos 2,1-13.
2. Entre todos vamos dizer em que formas aparece
na Palavra de Deus o Espírito Santo aos discípulos.
(línguas de fogo-ruído-nuvem-luz-vento) fazemos um
cartaz para escrever cada palavra. (ver pdf descobrindo o Espírito Santo..)
3. Uma vez terminada a conversa e escrever no cartaz, o animador vai trazer o cirio pascal da I.M. e coloca-o no meio das famílias, para continuar com a
oração.
4. Porque somos luz? Porque somos fogo? Porque iluminamos o caminho dos outros, porque transformamos as vidas das nossas famílias e o mais importante
porque o fogo de Deus transforma-nos em todo momento…
5. O animador pergunta: quando deixamos de ser
luz em casa?... (pedimos para não responder, melhor
olhar para o cirio e pensar no silêncio da oração)
cada um de nós sabe quando deixamos de ser luz
na família. Agora em silêncio cada um escreve num
papel aquela ação ou comportamento que gostaria

que mudasse lá em casa. Vamos queimar tudo o que é
negativo e entregamos para que Deus o transforme,
pedimos a ajuda do alto para sermos sempre testemunhas da luz e da alegria de Deus em casa. (animador
devemos colocar um recipiente para queimar com a
chama do cirio aqueles papelinhos).
6. Depois de queimar os papelinhos e pedir a Deus no
silêncio da oração. Perguntamos aos pais, quando uma
criança deixa de ser luz em casa? Pedimos aos pais uma
resposta para ajudar as nossas crianças na oração.
7. Agora, entre todos digamos como podemos ser mais
luz de Deus na família. Pedimos que os pais e as crianças digam como podemos ser luz. Somos mais luz
em família, quando…(quando os filhos ajudam os
pais, quando somos responsáveis com os deveres…).
8. Deus pede que sejamos luz em todo momento, especialmente nas nossas famílias, por isso digamos todas as coisas positivas que temos em casa! Todos podemos dar uma resposta. Estas palavras ajudam-nos a
crescer alegremente no sentido de estar unidos em
família. Exemplo: em casa somos: sempre, unidos-alegres-trabalhadores…

Resultado
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Modelo de Cartaz
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Oração / Envio

Com Jesus e com Maria
Missionários todo o dia!

Todos ficaram cheios do Espírito Santo
e começaram a falar….

Depois do silêncio e da oração, chega o momento de dar graças a Deus por este encontro e
por amar tanto as nossas famílias. Após cada oração rezaremos juntos:
Renovai, ó Pai, as nossas famílias no teu Santo Espírito!
1. Pai eterno, dai fortaleza à santa Igreja, para que sejamos capazes de falar à humanidade do nosso tempo, com a
linguagem do evangelho. Oremos ao Senhor.
2. Pai nosso, enchei o coração dos pais e mães com o dom da piedade, para que sejam exemplo e força para seus
filhos. Oremos ao Senhor.
3. Dai a todas as crianças e aos jovens o dom do temor de Deus para que testemunhem o valor da vida e do amor,
a fim de que sejam na Igreja sinal de um futuro cheio de esperança. Oremos ao Senhor.
4. Pai do céu, pedimos-te pelas famílias do mundo inteiro, para que vivamos num perfeito e fecundo amor, gozemos de paz e proteção e demos bom testemunho de vida cristã. Oremos ao Senhor.
5. Por nós todos aqui presentes, para que sintamos hoje, renovada pelo Espírito Santo, a graça da união familiar.
Oremos ao Senhor.
6. Pelos membros das nossas famílias que já partiram deste mundo e por todos os defuntos. Oremos ao Senhor.
7. Senhor, que o vosso Espírito Consolador comunique a todos a vossa ternura pelas pessoas que sofrem por causa da violência, e por todos os que vivem na solidão. Oremos ao Senhor.
Com as famílias digamos:
Hino “Veni Creator”
Vinde Espírito Criador,
Visitai as almas vossas,
Enchei da graça do alto,
Os corações que criastes.
Sois chamado Consolador,
O dom de Deus Altíssimo,
Fonte viva, fogo, caridade,
E unção espiritual.
Sois formado de sete dons,
O dedo da direita de Deus,
Solene promessa do Pai,
Que inspira as palavras.
Iluminai os sentidos,
Infundi o amor nos corações,
Fortalecei nossos corpos,
Virtude firmai para sempre.

Afastai o inimigo,
Dai-nos a paz sem demora;
E assim guiados por Vós,
Evitaremos todo o mal.
Fazei-nos conhecer o Pai,
E revelai-nos o Filho;
Para acreditar sempre em
Vós, Espírito
Que de ambos procedeis.
Glória seja dada ao Pai,
E ao Filho que da morte
Ressuscitou, ao Espírito
Paráclito
Pelos séculos dos séculos.
Amém

Tema dos próximos 10 encontros:

Terminamos o encontro consagrando-nos:
rezamos o Pai nosso…3 Ave maria.
Passamos um papel impresso para que
todas as famílias rezem a seguinte oração:
Consagração da família a Nossa Senhora
Ó Virgem Imaculada,
nós vos consagramos hoje
o nosso lar e todos os que nele habitam.
Que a nossa casa seja, como a de Nazaré,
uma morada de paz e de felicidade
na prática da caridade
no pleno abandono à Divina Providência.
Sede o nosso modelo,
ó Maria, regrai nossos pensamentos,
nossos atos e toda a nossa vida.
É bem medíocre o tributo do nosso amor,
mas vós aceitareis, pelo menos,
a homenagem de nossa boa vontade.
Ó Maria, concebida sem pecado,
rogai por nós que recorremos a vós.
ver Guião

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