
Guião 1  

Infância 
Missionária

Epifania
7 de Janeiro

Sempre Amigos!

“D
e 

to
da

s a
s crianças da Ásia” 

Importante: este livro pretende ser uma colecção de 5 fascículos 
(2017-2022) uma versão por ano, colecionados nos próximos 5 anos de 
trabalho pastoral. Deve ser arquivado e depois de cinco anos cada 
animador vai ter o seu material para iniciar grupos da I.M. em 
qualquer momento e em qualquer lugar de Portugal. Este primeiro 
exemplar ajuda o grupo nos primeiros passos, principalmente a 
descobrir o carisma dos grupos da I.M.



Compromissos da Infância Missionária
1. Tornar Jesus conhecido e amado.
2. Colocar-se à disposição de todos com alegria.
3. Repartir os seus bens com os que não têm, mesmo à custa de sacrifício.
4. Rezar todos os dias pelas crianças do mundo inteiro.
5. Louvar e agradecer a Deus pelos dons recebidos.
6. Manter-se bem informado sobre os acontecimentos que envolvem as pessoas de todos 
os continentes.
7. Reconhecer o que é bom da vida e da cultura dos outros povos, respeitando-os e 
valorizando-os.
8. Ser bem-comportados e responsáveis em casa, na escola, na comunidade, evangelizando 
com o exemplo da própria vida.
9. Nunca desanimar diante das dificuldades.
10. Tornar Nossa Senhora, a mãe de todos os povos, conhecida e amada.
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Apresentação do Guião
Nos próximos cinco anos pastorais (2017-2022), para fortalecer e desenvolver o lema da 
Infância Missionária (I.M.) em Portugal: Das crianças do mundo, sempre amigos! que se faz com 
o gesto da mão aberta, a I.M. terá para cada ano pastoral, e na continuidade com tudo o que já 
foi desenvolvido anteriormente, um dedo da mão e um verbo associado, apresentando um guião 
cada ano, com uma cor dos 5 continentes e uma criança que representa cada continente.

Lema: AGRADECER
O ano 2017-2018 terá como verbo: AGRADECER. O objetivo é ajudar as crianças a entenderem o 
sentido da gratidão. Com este verbo (agradecer), procuramos que elas entendam que tudo vem 
de Deus e por isso agradecemos as grandes e pequenas coisas que vamos vivendo na nossa vida. 

Cartaz
O cartaz deste ano tem uma história para contar. No logo da I.M. estão crianças dos 
5 continentes que como amigos chegam de barco a Portugal. Elas aprenderam com as 
nossas crianças a servir e a partilhar, agora decidem sair todas como missionárias e 
levar o Evangelho para todos lugares!
Colocámos uma árvore no cartaz, para simbolizar os frutos que as crianças levam para 
casa para cultivar e partilhar. A árvore lembra-nos também a Igreja que está semeada 
no mundo inteiro. O Espírito Santo é a raiz, Jesus Cristo é o troco, os ramos e as folhas 
são cada um de nós que como parte deste corpo servimos com diversas funções e carismas. 
O cartaz deste ano usa a cor amarela da Ásia. A cor amarela que evoca energia, calor, 
brilho, luz. No âmbito cristão o amarelo é a cor da eternidade, do sol, da fé, da vela 
acesa do batismo. É Deus sobre nós!

Objetivos
Procuramos que as nossas crianças iniciem um caminho missionário e compreendam que 
ser criança também é uma vocação na Igreja, é um modo de os despertar e formar na 
missão própria das crianças dentro da família, da escola e na Igreja. Com um programa 
de 5 anos queremos reconhecer que nesta missão da Igreja as crianças são fundamentais, 
são protagonistas e não simplesmente participantes. 

Objetivos específicos
Que as crianças da I.M. conheçam e amem Jesus como modelo para que sejam e vivam como Ele.
Apresentar Jesus numa linguagem e realidade adequada para as crianças, ajudando a 
compreender a sua colaboração nesta missão universal com todas as crianças do mundo.  
Procuramos que as crianças compreendam o seu vínculo com Deus e com a Igreja.
Criar consciência dentro das paróquias da missão universal da Igreja, especialmente com 
as Crianças. 
Criar espaços familiares com estes encontros da I.M. vinculando as famílias neste trabalho 
missionário. 

Apresentação 
do Guião
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OBJETIVO: 
começamos este caminho na família I.M.. Ajudamos as crianças a dar o primeiro passo 
na vida de grupo com uma formação missionária progressiva.

Conteúdo central do encontro
Neste primeiro encontro partilhamos sobre o carisma da I.M. que imita o ensino de Jesus 
de amar-se uns aos outros. O nosso carisma é amar e servir todas as crianças do mundo 
inteiro, especialmente as que estão no nosso grupo. 

Metodologia 
Construção da casa.

Partilhar alguma experiencia de vida em grupo onde precisamos de ajuda. Exemplo: 
futebol, devem jogar unidos para ganhar. (o sentido é falar sobre o trabalho em equipa) 

Jogos para trabalhar em equipa: 

Jogo 1
Este primeiro jogo é jogado em dois grupos estando os participantes todos em fila. 
Haverá dois recipientes um de um lado com água e o outro vazio do outro lado. O 
primeiro da fila deve retirar a água com o copo e depois, com o copo agarrado com os 
dentes, despejar a água no segundo, o segundo no terceiro e por aí adiante até encher 
o recipiente vazio. 

Jogo 2 
Neste segundo jogo, formam-se duas equipas, enchem-se vários balões com água 
e depois vão-se passando de um lado para o outro entre os participantes. Cada 
participante deve estar a uma distância razoável do outro. A equipa que conseguir 
levar mais balões até ao outro lado ganha.  

Jogo 3 
Para as crianças que não podem participar nos jogos 1 e 2 podem jogar à corda. 

Jogo 4 
Neste quarto jogo as crianças fazem passar o balão de um lado para o outro em equipa 
através de t-shirts ou panos ou outro material apropriado.  

1º ENCONTRO 
COMO PEQUENOS GRANDES
MISSIONÁRIOS
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Passo a passo da atividade:

1. Reunidos num lugar amplo (procuramos que todos os meses seja o mesmo) o animador 
vai entregar a cada criança uma casa que vai cortar- colar e pintar. Em cada casa deve 
estar escrito o nome da criança. (ver pagina nr. 5)

2. Antes de colar e colocar cada casa no seu lugar, mostra-se a casa totalmente aberta 
para que cada criança possa falar dos seus familiares que pintou. 

3. Fazemos com que as crianças partilhem entre elas as suas pinturas familiares.

4. O animador depois vai levantar cada casa e vai dizer, por exemplo: “na família de João...” 
e as crianças respondem: todos são missionários. (Fazemos isso com todas as casas é uma 
forma de valorizar o trabalho de cada criança).

5. Agora à volta das casas fazemos um círculo com as crianças e falamos sobre o que 
tivemos de fazer para formar esta comunidade de casas (pintar-colorir-falar-colar).

Jogo 1

Jogo 3 Jogo 4

Jogo 2
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Imagem pode ser descarregada na nossa 
página web com melhor definição em:

http://www.opf.pt/infancia/recursos.html ou 
http://infancia.opf.pt/recursos.html 

Cortamos e antes de colar 
pintamos dentro da casa os 
familiares pai, mãe, irmãos...
Antes de colar devemos 
mostrar onde está escrito o 
nome de cada criança.
Colamos e colocamos 
todas as casas num lugar 
significando que formamos 
una comunidade, uma grande 
família de Deus.
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REFLEXÃO BIBLICA
Filipenses, 2,5-11. “TENDE OS MESMOS SENTIMENTOS QUE TEVE CRISTO”

PARA REFLETIR: quando reunimos todas as casas formamos a comunidade de Jesus. Que:

- Chamou dois a dois os seus discípulos. (hoje nós somos chamados)
- Jesus fez-se um connosco. 
- Partilhava com todos.
- Ensinava a todos.
- Cumprimentava, abraçava os doentes.

ORAÇÃO
Hoje juntos para imitar o exemplo de Jesus digamos: 

Senhor Jesus, damos-Te graças
Por nos permitires ser pequenos missionários.

Queremos pedir-Te que guies
O nosso gripo da Infância Missionária.

Com a tua Luz seremos grandes missionários.

COMPROMISSO
 
Antes de me deitar junto com os meus pais vou rezar pelos meus companheiros da I.M. e 
todas as suas famílias. Rezamos uma (1) AVÉ MARIA. 

NOTA: Para o próximo encontro vou conhecer o meu Pároco, vou trazer um rebuçado ou 
um doce para partilhar com todos. 

“DAS CRIANÇAS DO MUNDO, 
SEMPRE AMIGOS”

“COM JESUS E COM MARIA, 
MISSIONÁRIOS TODO O DIA”
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2º ENCONTRO 
I.M. NO CORAÇÃO DE UMA 
PARÓQUIA MISSIONÁRIA

OBJETIVO: 
conhecer a nossa paróquia e com o nosso pároco partilhar a missão que se faz como 
crianças da I.M.

Conteúdo central do encontro
Pelo batismo pertencemos à família Cristã e deste modo fazemos parte da nossa 
paróquia.

Na paróquia experimentamos e crescemos no amor, na unidade, no perdão e na misericórdia.  

É importante que as crianças compreendam que são parte importante na animação 
missionária da paróquia, que são evangelizadoras das outras crianças. 

O nosso pároco é o principal animador Missionário da nossa paróquia, mas precisa que 
todos façamos parte desta missão. Por isso na I.M. comprometemo-nos a ser todos 
missionários.  

A I.M. faz parte de uma paróquia e compromete-se a realizar eventos/projetos concretos 
dentro e fora da paróquia. 

Metodologia 
Passeio pela paróquia. 

Jogo para conhecer a nossa paróquia: a nossa paróquia é o nosso tesouro.

1

4

2
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Distribuímos cada número pelo lugar correspondente: 1 a 10. 

O animador diz ao grupo que tem de procurar cada lugar em ordem e em cada lugar 
devem fazer leitura do que significa cada um desses espaços:

1. A Torre/ Campanário/ Sinos da igreja: são os que fazem o convite para todos e avisam 
que temos que viver reunidos em Deus. 

2. A Porta da Igreja: é a grande porta que está sempre aberta para podermos 
comunicar-nos com Deus, que nos chama e nos faz o convite para entrar em sua Casa.

3. A Sacristia: é o espaço onde guardamos os objetos da liturgia e da missa, também é o 
lugar onde o senhor padre coloca os paramentos e onde começa a celebração da missa.

4. O Altar: é a mesa onde celebramos a eucaristia, que representa a Jesus Cristo. Lembra 
o lugar da Última Ceia e onde morreu Jesus. É o lugar próprio dos padres. 

5. O Ambão: é o lugar da Palavra: onde se fazem as leituras da Palavra de Deus. 

6. A Sede: é a cadeira do presidente da celebração. É desse lugar que o senhor o padre 
nos convida para rezar. 

7. A Cruz: é a imagem que nos identifica como cristãos e lembra-nos que Jesus não ficou 
na cruz. Ele ressuscitou. 

8. O Confessionário: é o lugar onde com ajuda do senhor padre pedimos perdão a Deus. 

9. A Pia Batismal: é o lugar onde somos batizados e começamos a fazer parte da família de 
Deus. 

10. O Sacrário: é o lugar onde está presente Jesus no Pão da Vida, e esta presença está 
acompanhada sempre da luz de uma lâmpada.  

Passo a passo da atividade
Entrevista ao nosso pároco. 

1. Este encontro tem uma projeção missionária e para isso devemos conhecer bem a nossa 
paróquia. Já aprendemos sobre os lugares principais da igreja, agora vamos ouvir a voz 
do nosso pároco que é o nosso pastor na paróquia. 

2. Depois junto do Sacrário pediremos ajuda ao nosso pároco para aprender muito mais 
sobre a nossa paróquia, vamos então fazer uma entrevista ao nosso pároco. (é bom 
apresentar as perguntas com antecipação ao senhor padre).

7 8 9 10
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3. Cada criança vai fazer uma pergunta ao senhor pároco:

- Quantos anos tem a nossa paróquia?
- Qual é o padroeiro da nossa paróquia e porquê?
- Quantas crianças estão na catequese na paróquia?
- Quantos grupos ajudam nesta paróquia? 
- Nós como pequenos missionários como podemos ajudar na nossa paróquia?

Finalmente rezamos junto de Jesus Sacramentado com ajuda do nosso pároco. 
Estas e outras perguntas podem ser feitas pelas crianças de acordo com cada realidade. 

REFLEXÃO BIBLICA
2 Tessalonicenses 2, 13-15. “DEVEMOS DAR GRAÇAS A DEUS PELA NOSSA FÉ”.

PARA REFLETIR: não foi fácil procurar cada número dentro da igreja, mas isso não foi 
impedimento para continuar e nos encontrarmos com Jesus que nos dá uma consolação 
eterna e uma boa Esperança, por isso temos de: 

- Dar graças a Deus todos os dias da nossa vida, por todas as coisas que temos. 
- Diante das dificuldades, devemos estar firmes na fé e pedir força a Deus para continuar.
- Devemos defender a nossa fé e rezar por aqueles que nos perseguem.
- Devemos agradecer ao nosso pároco por fazer presente Cristo na Eucaristia.

ORAÇÃO
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: 

Amado Jesus,                                                                                                                                    
obrigado  por tudo o que aprendemos hoje neste encontro,                                                                                           

obrigado pelo nosso pároco,
obrigado Senhor por fazer de nós mini-missionários.

PAI NOSSO…

COMPROMISSO
 
Antes de me deitar vou pedir aos meus PAIS, que me ensinem a rezar a Nossa Senhora pelo 
meu pároco para que seja santo e um grande missionário. Rezamos duas (2) AVÉ MARIAS. 

NOTA: Para o próximo encontro vou perguntar aos meus pais quem é a Família de Nazaré, 
porque na próxima reunião vamos galar das famílias missionárias. 
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3º ENCONTRO
FAMILÍAS CONSAGRADAS 
E MISSIONÁRIAS

OBJETIVO: 
oferecer meios para que as crianças compreendam na sua formação que são fermento 
missionário nas suas famílias. 

Conteúdo central do encontro
Todas as famílias são protagonistas da missão, a exemplo da Sagrada Família de Nazaré.
Na família recebemos as bases para o nosso crescimento cristão, nas famílias missionárias 
os filhos recebem uma herança de fé pelo exemplo e ensino dos pais.
A nossa família deve crescer, permanecer e rezar unida. Porque dentro de uma família 
todos somos missionários, cada um, com o seu papel: Mãe-Pais-filhos... etc.
Nas famílias que aceitam a missão de fazer tudo com Deus, podem superar rapidamente 
as divisões, as dificuldades e voltar rapidamente o olhar para o Amor e para o perdão. 

Metodologia 
Dialogamos com as crianças sobre a Sagrada Família (qual o exemplo de cada um: Jesus, 
José e Maria)

Jogo: 
Ao encontro da Sagrada Família: com a ajuda de fotos ou com imagens vamos, com ajuda 
do animador, formar e construir entre todas as crianças a história da Sagrada Família 
de Nazaré. Este pode ser um exemplo de como fazer, primeiro damos uma imagem a cada 
criança para colorir e depois entre todos construímos este grande relato. 
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Das crianças
do mundo,
sempre 
amigos!

Com Jesus
e com Maria,
missionários 
todo o dia!
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A partir de perguntas e com ajuda das imagens vamos trabalhar:

1. José e Maria foi um casal escolhido e consagrado por Deus.

2. Maria recebeu, por meio de um anjo, um chamamento de Deus e respondeu: SIM! Faça-se 
em mim segundo a tua palavra.  

3. Maria aceita ter no seu ventre o filho de Deus: aceitou ser amiga de todas as crianças 
do mundo inteiro. 

4. José estava muito preocupado, então Deus explica-lhe num sonho para que não tivesse 
medo em aceitar Jesus como filho e Maria como esposa.

5. José aceita ser esposo e pai e claro também missionário. No seu coração aceitou que: 
“com Jesus e com Maria missionários todo o dia”.

6. José e Maria tiveram de sair para outra cidade. 

7. Pediam pousada e ninguém tinha espaço para ajudar e fechavam-lhes a porta.

8. Então decidiram ficar num estábulo. Isto não foi um problema pois queriam receber 
com alegria o menino Jesus. 

9. E o pequeno nasceu com alegria, no meio de dificuldades, mas os pais encontraram 
uma solução para o problema.

10. Os pastorinhos ficavam admirados e viam uma estrela muito radiante. Chegaram a 
esse lugar para ver.

11. A luz desta estrela era tão forte que guiava aos reis que queriam ver o Salvador que 
tinha nascido. Seguiram a estrela e chegaram com presentes para apresentar ao menino.

12. Com incenso, mirra e ouro foram todos comtemplar o menino Jesus. Reunidos todos 
em alegria davam as boas vindas ao salvador do mundo.

Passo a passo da atividade: somos missionários em família. 

1. De seguida o animador entrega uma folha em branco e vai pedir para que rapidamente 
as crianças pintem a família. Depois convidamos as crianças a sentarem-se em círculo à 
volta das imagens que pintaram ou aquelas que usámos no jogo do início para que todos 
vejam. O objetivo deste segundo momento é descobrir o papel de cada integrante da 
família como missionário. 
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2. O animador vai fazer as seguintes perguntas e ajudar para que sejam as crianças as 
que falem neste momento: 

 - Como deve ser um pai missionário? Um pai missionário… ama a sua esposa, ama os 
seus filhos, trabalha e ajuda para que todos sejam felizes em casa. Os nossos pais são 
missionários porque trabalham com amor e alegria.
 - Como deve ser uma mãe missionária? Nossa mãe é missionária porque nos reúne em 
casa para rezar, também quando nos chama para comer ajuda-nos a agradecer pelos 
alimentos. As mães todo o dia são missionárias porque nos tratam com amor e carinho. 
 - Como deve ser um filho missionário? O filho missionário é sempre obediente aos pais, 
ajuda em casa e sempre procura fazer as coisas para agradar a Deus e aos seus pais. Os 
filhos missionários sempre dão beijinhos e abraços para agradecer aos pais pela vida e 
devem crescer na fé, no amor e em obediência.

REFLEXÃO BIBLICA
Lucas 2, 40-52. “DEVEMOS DAR GRAÇAS A DEUS PELA NOSSA FAMÍLIA”

PARA REFLETIR: já conhecemos a história da Sagrada Família, que nos convida a ser 
missionários em família. Por isso temos de: 

- Assim como Jesus tinha os seus pais, nós também temos os nossos pais que devemos 
amar, respeitar e obedecer.

- Devemos agradecer a atenção que os nossos pais têm sempre por nós. Como José e Maria, 
os nossos pais sempre procuram o bem para nós. (As mães e os pais, cuidam de nós quando 
estamos doentes, felizes ou tristes, preocupados ou necessitados, sempre nos ajudam a 
ter confiança em nós e em Deus)

- Temos um trabalho que fazer em casa, ajudar para que todos encontrem alegria e só 
podemos ser felizes quando estamos unidos a Deus: rezando em família, quando vamos 
à missa em família e como família. 

- Cada um em casa deve seguir o exemplo desta Sagrada Família, viver segundo o querer de 
Deus. Um pai trabalhador e paciente, uma mãe amorosa e servidora, os filhos obedientes 
à vontade de Deus e dos pais.  

ORAÇÃO
Amigo Jesus, 

ajudai-nos a ser missionários como Tu,                                                                        
que possamos levar este amor que sentimos por ti 

a toda a nossa família.                                                
Guia as nossas famílias com a tua Luz                                                                                                               

para serem verdadeiramente 
consagradas e missionárias                                                                                                            

como a tua família de Nazaré. Ámen.

COMPROMISSO
 
Antes de me deitar vou procurar os meus pais e dizer-lhes que vamos rezar porque em 
casa todos somos missionários e se rezamos unidos vamos permanecer unidos. Rezamos 
três (3) AVÉ MARIAS. 

NOTA: vou perguntar aos meus pais o que é que aconteceu na Cova da Iria - Fátima e qual 
era o nome dos três pastorinhos, porque será o tema do próximo encontro. 
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4º ENCONTRO
MARIA 
E AS CRIANÇAS DA I.M

OBJETIVO: 
ajudar as crianças a reconhecer Maria como a primeira missionária e a exemplo dos 
Pastorinhos amar as suas palavras de Mãe do Redentor e nossa Mãe.

Conteúdo central do encontro
Todas as crianças da I.M. em Portugal têm um exemplo de vida, de fé e de oração nos 
pastorinhos de Fátima. 

Podemos dizer que com estas três crianças Nossa Senhora forma o primeiro grupo da 
I.M. em Portugal, com um pedido claro: consagrarmo-nos ao seu Coração Imaculado e 
estar em constante oração. 

Nossa Senhora necessita que utilizemos os cinco sentidos: como Francisco para ver, como 
Jacinta para ver e ouvir, como Lúcia para ver, ouvir e falar. E entre todos: sempre rezar!

Mas por quem rezamos? A nossa missão é rezar para que todas as crianças dos cinco 
continentes estejam todas unidas ao coração de Jesus e Maria e assim serem todos 
sempre amigos!

Metodologia 
Uma doce Missão

O animador tem preparado bombons ou algum doce e pede que entre todos contem a 
história dos pastorinhos, depois de ser contada pelo animador, no final entrega os 
bombons a todos como forma de valorizar o esforço.

O relato dos pastorinhos: Primeiro perguntamos qual foi a resposta dos pais sobre o 
que aconteceu na Cova da Iria e no seguimento dessa resposta, fazendo notar como as 
crianças podem ser protagonistas de grandes acontecimentos, pedimos às crianças que 
estejam atentas e começamos a contar como foi a história:

Amigos! Os pastorinhos eram crianças como todas as outras. Gostavam de rir, brincar, 
saltar, aprender... e de ajudar os pais, por isso, iam guardar as ovelhas para um local 
chamado Cova da Iria ali perto de Fátima. 

É aí que Jacinta com 6 anos, o seu irmão Francisco com 9 anos e a sua prima Lúcia com 
10 têm no dia 13 de Maio de 1917 a primeira aparição de Nossa Senhora.

Jacinta mostra a todos, de modo particular aos pequeninos, como é que se pode ser fiel 
na oração e no sacrifício aos pedidos que Nossa Senhora lhe recomendava. 
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Do Francisco diz-se que foi o único dos pastorinhos que não ouvia as mensagens de Nossa 
Senhora, apenas a via. Numa das aparições, a Mãe de Deus disse a Francisco que iria para 
o céu, mas que precisava de recitar o Rosário muitas vezes. O menino ficou marcado pela 
revelação e rezava sempre. Gostava de estar sozinho a rezar “para pensar e consolar a 
Nosso Senhor”.  
Lúcia era quem falava com Nossa Senhora. Foi ela quem transmitiu a mensagem que 
Nossa Senhora queria revelar a todos. 
A essência da Mensagem de Fátima são as maternais palavras de esperança da Mãe de 
Deus: “Rezai o Rosário todos os Dias, para alcançar a paz”.
A Mensagem é tão simples que quase somos tentados a exclamar: “É só isso? Nossa 
Senhora apenas pede que rezemos?”
Sim, essa é a grande profecia. Porque se retomarmos em nossas mãos as contas do Terço, 
a guerra se afastará do mundo, a humanidade abandonará o pecado, a paz reinará na 
terra, nas famílias e “Por fim, seu Imaculado Coração triunfará”.

Passo a passo da atividade: 
Missionários com todos os sentidos: 

1. Numa mesa colocamos plasticina e pedimos a todas as crianças para desenharem uma 
criança com boca, nariz, olhos, ouvidos mãos e pés, sem esquecer o coração. 
2. Agora perguntamos, porque Deus precisa dos:

Os nossos OLHOS: porque, como Francisco precisamos contemplar a Deus em todo 
momento e não perder a capacidade de admirar no dia a dia as suas grandezas. 
Agradecemos a Deus pelos nossos olhos, por poder ver a luz do dia, ver os nossos pais, e 
poder ver á nossa volta as maravilhas de Deus.

OUVIDOS: Deus precisa que os nossos ouvidos estejam sempre atentos á sua palavra. 
Agradecemos a Deus por nos deixar ouvir a sua voz cada vez que fazemos leitura da Sagrada 
Escritura e por poder ouvir à nossa volta todas as bênçãos que recebe o nosso próximo. 

BOCA: Deus precisa que os nossos lábios estejam sempre ao serviço da verdade.
Agradecemos a Deus por poder comunicar-nos uns com os outros e poder dizer sempre 
palavras de amor e não de guerra. 

MÃOS: Deus precisa que as mãos das crianças sempre sirvam para construir e nunca 
para destruir. Agradecemos a Deus poder levantar as nossas mãos para o louvar e 
poder sempre ajudar em casa a construir mais alegria. Que as nossas mãos e braços 
sejam instrumentos para amar e abraçar nunca para maltratar.

PÉS: Deus precisa que usemos os nossos pés para irmos ao encontro dos mais necessitados, 
para levar sempre: alegria onde haja tristeza, amor, alimento. 

CORAÇÃO: Deus precisa do coração de todas as crianças. Porque só as crianças sabem 
amar como Deus ama. 

3. Amigos mini missionários, Deus usa todos os nossos sentidos para que sejamos grandes 
missionários. Como Jacinta, Francisco e Lúcia, digamos toda esta oração: “Deus aceita 
a nossa pequenez e faz de nós os teus missionários”. E todos rezamos a nossa senhora 
dizendo: AVÉ MARIA…. 

REFLEXÃO BIBLICA
Mateus 18, 2-5: “GRAÇAS A DEUS PORQUE, COM JESUS E COM MARIA, SOMOS MISSIONÁRIOS 
TODO O DIA” 

PARA REFLETIR: amigos já sabemos o que aconteceu com os pastorinhos de Fátima. 
Também nós vamos seguir o caminho da Santidade, deixando-nos guiar pelo amor de 
Nossa Senhora e consagrarmo-nos ao seu Coração Imaculado. Vamos neste grupo da 
Infância Missionária viver em constante oração. Por isso devemos: 

- Confiar infinitamente no amor de Jesus e seguir o seu caminho missionário.
- Estar com Ele, acolher os seus ensinamentos. Falar com Ele e ama-lo como amigo sincero 
e verdadeiro.

- Devemos deixar os nossos cinco sentidos ao serviço de Deus: olhar com fé, escutar com 
amor, falar com paixão, caminhar com confiança e agir com Misericórdia. 

- Rezar sem desânimo, sabendo que Deus atua e ajuda com as nossas orações todas as 
crianças do mundo inteiro. 

- Em todas as dificuldades pedir-lhe a luz do Espirito Santo e o amor maternal de Nossa 
Senhora.

- Ninguém pode afastar-nos do amor de Jesus e de Maria. 
- Felizes como mini missionários devemos sair a anunciar a alegria de Deus e ser amigos 
de todas as crianças do mundo. 

ORAÇÃO
Pai do Ceu, 

queremos agradecer-te o amor especial                                                                                      
que nossa Senhora teve com os pastorinhos de Fátima. 

Pedimos-te que fortaleças os grupos da I.M. em Portugal e no mundo inteiro. 
Que com o exemplo de Nossa Senhora possamos ser modelos da Infância Missionária, 

e com amor e entrega a Deus ser amigos das crianças do mundo inteiro.                                                                                                
Ámen.

COMPROMISSO
 
Nesta semana vou contar em casa a história dos pastorinhos e antes de me deitar vou 
pedir que cada um reze pelas necessidades das famílias do mundo inteiro, especialmente 
das crianças. Rezamos quatro (4) AVÉ MARIAS. 

NOTA: para o próximo encontro vou perguntar aos meus pais, como pode uma criança 
evangelizar a outra criança? Como evangelizavam eles quando eram crianças? Devo 
levar o boneco que mais gosto de casa para uma atividade com os meus amigos da I.M. 
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PÉS: Deus precisa que usemos os nossos pés para irmos ao encontro dos mais necessitados, 
para levar sempre: alegria onde haja tristeza, amor, alimento. 

CORAÇÃO: Deus precisa do coração de todas as crianças. Porque só as crianças sabem 
amar como Deus ama. 

3. Amigos mini missionários, Deus usa todos os nossos sentidos para que sejamos grandes 
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a nossa pequenez e faz de nós os teus missionários”. E todos rezamos a nossa senhora 
dizendo: AVÉ MARIA…. 

REFLEXÃO BIBLICA
Mateus 18, 2-5: “GRAÇAS A DEUS PORQUE, COM JESUS E COM MARIA, SOMOS MISSIONÁRIOS 
TODO O DIA” 

PARA REFLETIR: amigos já sabemos o que aconteceu com os pastorinhos de Fátima. 
Também nós vamos seguir o caminho da Santidade, deixando-nos guiar pelo amor de 
Nossa Senhora e consagrarmo-nos ao seu Coração Imaculado. Vamos neste grupo da 
Infância Missionária viver em constante oração. Por isso devemos: 

- Confiar infinitamente no amor de Jesus e seguir o seu caminho missionário.
- Estar com Ele, acolher os seus ensinamentos. Falar com Ele e ama-lo como amigo sincero 
e verdadeiro.

- Devemos deixar os nossos cinco sentidos ao serviço de Deus: olhar com fé, escutar com 
amor, falar com paixão, caminhar com confiança e agir com Misericórdia. 

- Rezar sem desânimo, sabendo que Deus atua e ajuda com as nossas orações todas as 
crianças do mundo inteiro. 

- Em todas as dificuldades pedir-lhe a luz do Espirito Santo e o amor maternal de Nossa 
Senhora.

- Ninguém pode afastar-nos do amor de Jesus e de Maria. 
- Felizes como mini missionários devemos sair a anunciar a alegria de Deus e ser amigos 
de todas as crianças do mundo. 

ORAÇÃO
Pai do Ceu, 

queremos agradecer-te o amor especial                                                                                      
que nossa Senhora teve com os pastorinhos de Fátima. 

Pedimos-te que fortaleças os grupos da I.M. em Portugal e no mundo inteiro. 
Que com o exemplo de Nossa Senhora possamos ser modelos da Infância Missionária, 

e com amor e entrega a Deus ser amigos das crianças do mundo inteiro.                                                                                                
Ámen.

COMPROMISSO
 
Nesta semana vou contar em casa a história dos pastorinhos e antes de me deitar vou 
pedir que cada um reze pelas necessidades das famílias do mundo inteiro, especialmente 
das crianças. Rezamos quatro (4) AVÉ MARIAS. 

NOTA: para o próximo encontro vou perguntar aos meus pais, como pode uma criança 
evangelizar a outra criança? Como evangelizavam eles quando eram crianças? Devo 
levar o boneco que mais gosto de casa para uma atividade com os meus amigos da I.M. 
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5º ENCONTRO 
I.M PORTUGAL
CRIANÇAS EVANGELIZAM CRIANÇAS 

OBJETIVO: 
formar nas crianças o carisma da ajuda, especialmente desde a oração, para viver melhor 
o espirito 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.  

Inf
ância Missionária

Cr
ian

ças Evangelizam Crianças

        PORTUGAL

Tiago            João            Pedro            André              Mateus           Filipe

Simão          Judas            Tadeu              Tiago          Bartolomeu        Tomé
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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:

1. Vai perguntar quem quer ser… 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 algo 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. Despois 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 agua, 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 da atividade: 
Apóstolos, 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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REFLEXÃO BIBLICA
Lucas 10, 1-2. “GRAÇAS A DEUS, COMO CRIANÇAS SOMOS ENVIADOS”.

- 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 os lugares e visitar todos os corações.
 

- Como pequenos missionários não devemos cansar-nos de fazer o bem em todo momento 
a exemplo de Jesus. 

- Devemos estar felizes porque compreendemos o que significa dar: não é simplesmente 
dar pão e dinheiro, é muito mais que isso, é ajudar para que outros conheçam e amem 
Jesus. 

- Na I.M. estamos alegres porque podemos ajudar com a nossa alegria para que outras 
crianças do mundo inteiro vivam unidas a Jesus e sejamos amigos entre todos.

- Damos graças a Deus por usar o nosso pequeno coração para amar e servir e porque 
aprendemos que como crianças podemos levar a alegria do Evangelho. 

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

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. 

NOTA: vamos trazer para o próximo encontro uma foto ou recorte de uma criança de 
outro continente e perguntaremos aos nossos pais se conhecem alguma coisa sobre esse 
continente.
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6º ENCONTRO 
INFÂNCIA MISSIONÁRIA
Onde estamos e para onde vamos!

OBJETIVO: 
6fortalecer nas crianças o sentido universal desta obra da Santa Infância, que possam 
compreender que fazem parte de uma grande família missionaria chamada: I.M. 

Conteúdo central do encontro
A I.M. está presente no mundo inteiro e sentimo-nos irmãos de todas as crianças do 
mundo. 

O coração da criança missionária não tem fronteiras, ama a todos, todos são seus amigos. 
Por isso cumprimenta com as mãos abertas: “Das crianças do mundo, sempre amigos”.

As crianças têm maior disposição para abrir o seu coração, porque não têm preconceitos 
para dar e ajudar. É necessário fomentar o trabalho da Santa Infância, porque é fonte de 
paz. Este pequeno trabalho feito com entrega e amor pode dar vida a muitas comunidades 
que precisam da alegria das crianças. 

Metodologia 
Amigos nos 5 continentes
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Mapa-mundo: o animador vai mostrar a todas as crianças o mapa-mundo, anuncia e 
explica os 5 continentes, com a cor correspondente. 

Vamos pintar os 5 continentes em cartolina, e podemos decorar com várias matérias 
como: pedras, serrim, areia, pauzinhos, folhas ou outros. Voltamos a lembrar o nome 
de cada continente e pedimos que pintem cada continente com a respetiva cor. 

Depois de terminar o mapa-mundo, o animador vai pedir a todas as crianças para fazerem 
caminhos para poder chegar a cada continente. Isto pode ser com pintura ou com os materiais 
disponíveis. O sentido desta atividade é associar as crianças com os 5 continentes.

Depois pedimos às crianças para mostrarem as fotos que trouxeram de casa das criança
s dos 5 continentes (não esquecer de perguntar pela resposta dos pais) e pedimos que 
coloquem as fotos no continente que corresponde depois de ter falado alguma coisa de 
cada continente. (colocam todas as fotos).

Já temos caminhos para visitar os nossos amigos da I.M. dos 5 continentes. Vamos com 
Jesus! 

Passo a passo da atividade: 
Em barco, carro ou avião, vamos todos em missão!

Como queremos ensinar a nossas crianças que estamos numa só família e estamos 
presentes em todo o mundo, dizemos que para visitar os nossos amigos precisamos de 
fazer algum transporte, entregamos algumas folhas para que façam barcos ou carros 
ou aviões de papel e poder jogar com eles no mapa-mundo. Fazemos um círculo à volta 
do mapa-mundo e pedimos que cheguem pelos caminhos a um dos continentes.

Depois de jogar com os nossos transportes, vamos ensinar alguma coisa sobre cada 
continente: (Lembramos as pinturas feitas no anterior encontro, centrando-nos na 
ideia central de estar sempre dispostos para ajudar) pedimos que cada um tome o seu 
veículo de papel e todos sentados pedimos-lhe que escutem e respondam:

Para onde querias ir com o teu transporte?

Para chegar ao teu destino, de onde queres sair? De casa, do colégio, da paróquia…?

Quem levarias para fazer uma viagem missionária?
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Quem vai conduzir o teu transporte? (pais-irmãos-amigos...)

Que PRESENTE levarias no teu transporte para as outras crianças?

Agora pedimos que escutem: Amigos sabiam que: 

- As crianças de todo o mundo têm necessidades de ajuda porque a pobreza, a enfermidade 
e os condicionamentos culturais impedem os pequenos de conseguir um amadurecimento 
físico, cultural e religioso?

- No mundo, de cada 4 crianças, uma vive em pobreza extrema. Às crianças falta tudo: pão, 
escola, casa, educação religiosa, família, medicamentos, paz, tempo para brincar?

- Em alguns países, como em África, os meninos e as meninas, antes de ir á escola, devem ir 
buscar água em lugares muito distantes de suas casas e muitas vezes a água não é própria 
para beber?

- As crianças na ÁSIA: No Bangladesh, India e Paquistão se encontra 44% do analfabetismo 
de todo o mundo? O mais alto número de crianças que não estudam está na India?

- Por tudo isto, nasceu então o Fundo Comum de Solidaridade da Santa Infância Missionária, 
para onde vão cada ano as oferendas de todas as crianças missionárias do mundo. Com 
estas oferendas a Santa Infância ajuda milhares de crianças através dos projetos de 
solidaridade mas sobre tudo apoiam com a oração. 

REFLEXÃO BIBLICA
Mateus 28, 16-20 “GRAÇAS A DEUS, TEMOS AMIGOS NOS 5 CONTINENTES”.

PARA REFLETIR: 

- Na infância missionaria somos felizes porque como os discípulos somos adoradores e 
seguidores de Jesus. 

- Escutamos os ensinamentos de Jesus e sempre queremos imitá-Lo. 

- Também nós podemos ir pelo mundo inteiro e fazer amigos e discípulos amigos de Jesus 
em todos os continentes. 

- Que alegria que também como Jesus somos enviados pelo Pai para ser irmãos entre 
todos na I.M.

- Por isso na I.M. confiamos em Jesus, porque sabemos que Ele está sempre no meio de 
nós. 
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ORAÇÃO
Fechando os olhos, ficamos todos em silêncio para rezar. Vamos imaginar que estamos 
na viagem cada um no seu transporte (barco, carro, avião, o animador pode colocar 
outras ideias como relato) imaginemos que passamos por montanhas, por caminhos e 
rios e encontramos o nosso amigo da Infância Missionaria que estamos a visitar.

Agora todos reunidos como pequenos missionários digamos:

Graças Jesus pelos nossos amigos da I.M. do mundo inteiro.
 Pedimos-te que estejas sempre no seu coração 

e que unidos na oração possamos dizer com alegria: 
Das crianças do mundo, sempre amigos! Ámen.

COMPROMISSO
 
Neste mês vou pedir aos meus amigos da I.M. para fazer uma coleta de comida para 
levar a alguma família necessitada e antes de me deitar rezarei pelo nosso grupo da 
I.M. e especialmente, pelas crianças dos 5 continentes. Rezamos seis (6) AVÉ MARIAS.

NOTA: vamos trazer para o próximo encontro algum elemento de trabalho que mostre o 
que queremos ser quando formos grandes, para falar na Infância sobre o nosso serviço 
missionário. 

Vida abundante ao mundo ofereço 
Quero acender a chama do amor 

Sou missionário(a) e mesmo pequeno(a) 
Sirvo alegre ao Reino de Deus 

Mãe de Jesus e das crianças que mais precisam  
do nosso amor acolhe a todos sob teu manto,  

guia-nos sempre para o Senhor.  
Refrão 

Seguindo os passos do padroeiro vamos a vida inteira 
doar como Francisco e Teresinha, nossa missão é Cristo anunciar.  

Refrão  

Com alegria contruiremos Senhor Jesus teu Reino de Amor!  
A Boa Nova anunciaremos com nossa vida, em teu nome, Senhor!
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OBJETIVO: 
sensibilizar as crianças com o serviço que podem realizar como grupo missionário, 
especialmente com a dor dos outros e descubram neles a pessoa de Jesus.

Conteúdo central do encontro
Todas as crianças da I.M. como Jesus são amigas dos doentes, dos pobres, especialmente 
das crianças que sofrem. Por isso este encontro tem como finalidade visitar aquele que 
está a sofrer no corpo ou na alma e levar fortaleza, paz e uma cura de alegria de Deus.

A I.M. com alegria vai ajudar para que aquele que sofre compreenda e confie que toda 
a doença e problema sofridos com amor podem ser uma oferenda para a salvação de 
muitos.

As crianças da I.M. dentro desta sociedade desanimada e pessimista, são luz e esperança 
e com a sua criatividade e espontaneidade podem prestar um serviço missionário na 
sua paróquia ou no bairro. Visitando os lares, alguma criança no hospital ou amigo que 
precise de companhia, de um abraço, ou palavras de ânimo, podemos fazer o nosso serviço 
missionário. 

Com este serviço missionário queremos que as crianças compreendam que Deus 
colocou neles o carisma da alegria que falta em muitos lugares e em muitas pessoas, 
especialmente que experimentem que este encontro com Jesus não são simplesmente 
palavras, mas que devem ser acompanhadas de ações concretas.  

Metodologia 
Que fazemos? ANUNCIAMOS JESUS!

Para começar a nossa atividade o animador vai cumprimentar o grupo e começar uma 
conversa sobre como correram estes dias… (esperamos algumas respostas das crianças). 
Continua dizendo, lembram que tínhamos que trazer para este encontro algum elemento 
de trabalho que mostre o que queremos ser quando formos grandes? Se alguém esqueceu 
não tem problema. Podemos trabalhar unidos no grupo e ajudar-nos. Vamos falar sobre 
o que trouxeram:

1. Perguntamos um a um o que quer ser quando for grande.

2. Como usarias isso que trouxeste no teu trabalho? (se alguém esqueceu pedimos que 
diga também o elemento que usaria e como)

3. O objetivo deste momento é ensinar às crianças que podemos servir também como 
missionários nos nossos trabalhos. Podemos ser engenheiros, médicos, agricultores, 
polícias, missionários, etc. Porque anunciamos Jesus em todo momento.

7º ENCONTRO 
SERVIÇO MISSIONÁRIO DA I.M. 
Que fazemos?
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4. O animador vai fazer um jogo de apresentação das crianças profissionais. Como se faz? 

Fazemos um círculo com as crianças e os elementos que trouxeram, o animador vai ficar 
do centro do círculo e faz a apresentação com duas perguntas, assim:
   Olá, “Carlos-Maria-João…” qual é a tua profissão? 
   
   A criança deve responder com a profissão que gosta: “EU SOU … (agricultor, médico, 
polícia, vendedor, comerciante, etc.) o animador pede uma salva de palmas depois de 
cada resposta.
   
   O animador depois de cada criança responder diz: QUE BOM! Temos um amigo 

“polícia-mestre-missionário... (nomear cada profissão que eles responderam).
   
   Como ajudarias os teus amigos com a tua profissão? (ajudamos para que encontrem 
e compreendam o bem que podem fazer na profissão que desejam)

Trabalho de grupo: “Visitemos o doutor”
Para este jogo o animador deve preparar no lugar do encontro elementos para jogar 
com as crianças a ser curados de alguma coisa. E tem preparada uma história:

Passo a passo da atividade: 
Precisamos dividir o grupo, precisamos dar uma responsabilidade a cada criança para 
que, ao contar a nossa história, represente uma personagem: (podem aumentar as 
personagens)

Um médico.
Condutor de ambulância. 
Condutor do carro veloz.
Enfermeiros
O acidentado
Os ajudantes da ambulância.
O polícia.
Etc.

Vamos representar entre todos esta história (jogando vamos aprendendo).
O senhor João saiu de casa e caminhava muito alegre pela rua, estava a chegar ao seu 
trabalho e de repente veio um carro a grande velocidade sem controlo e bateu no senhor 
João.
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Chegou rapidamente a polícia ao lugar e como não o senhor João respirava, tiveram 
que chamar a ambulância, (entra o condutor da ambulância e os ajudantes para levar o 
senhor João). Levaram o nosso amigo ao médico e teve de ser operado. O médico diz ao 
enfermeiro para lhe passar as pinças porque tem que tirar um vidro da perna (fazem 
como se estivessem a tirar o vidro), mas também diz o médico que tem que lhe ligar a 
cabeça e o braço que está partido… No final, o senhor João tem de ficar no hospital e 
tristemente ninguém o vem visitar.  

Como ninguém o conhecia começaram a chegar: o senhor polícia que estava no lugar, 
o condutor da ambulância e os seus ajudantes e também o condutor do carro veloz. 
Finalmente o senhor João reunido com enfermeiros, médicos, condutores, ajudantes e 
as crianças da Infância curou-se com alegria e voltou a trabalhar. Fim.

--------------------------------------------------------------------------------------
(Agora fazemos vida o jogo com o grupo da I.M. programando uma visita a um lar ou a 
algum doente.)   

Visita das crianças: cumprimentamos, explicamos que somos a Infância Missionária, 
rezamos uma Ave-Maria com todos, e se é possível deixar que as crianças falem com o 
idoso ou doente. Podemos levar alguma imagem como presente, pode ser entregue pelas 
crianças. Para despedida dizemos todos: Com os amigos deste lugar; SEMPRE AMIGOS!

REFLEXÃO BIBLICA
Mateus 8, 14-15. “GRAÇAS A DEUS A CARIDADE É O NOSSO SRERVIÇO” 

PARA REFLETIR: 

Graças a Deus como missionários podemos dar a conhecer Jesus, especialmente visitando 
os que mais precisam.
Como pequenos missionários podemos visitar os enfermos, ou os idosos nos lares, e rezar 
com eles e para eles. 
Como crianças podemos ser missionários e mostrar o rosto amoroso de Jesus.
Como pequenos não temos muito para dizer, mas sim muitas alegrias para oferecer, um 
sorriso podemos dar para algum doente animar. 

ORAÇÃO
Amigo Jesus 

queremos pedir-te por todos os doentes,
 especialmente pelas crianças que sofrem, 

para que encontrem com quem partilhar o seu sofrimento 
e saibam oferece-lo pela santificação 

de todos os que sofrem no mundo inteiro.

COMPROMISSO
 
Neste mês com o meu grupo da I.M. vamos visitar algum doente da paróquia e juntos 
rezaremos por ele. E à noite antes de me deitar rezarei com os meus pais pelos doentes 
do mundo inteiro, especialmente pelas crianças que estão abandonadas. Rezamos sete 
(7) AVE MARIAS. 

NOTA: para o próximo encontro aprenderei o coro do hino da Infância Missionária para 
cantar com os meus amigos da I.M. Perguntarei aos meus pais quem era Santa Teresinha 
do Menino Jesus e São francisco Xavier.
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OBJETIVO: 
8dar a conhecer às crianças a historia da I.M. e em especial a vida dos padroeiros, para 
que possam imitar o seu serviço e a sua santidade.

Conteúdo central do encontro
A obra missionária pontifícia da Santa Infância faz parte das 4 obras das Obras 
Missionárias Pontifícias (OMP), tem a sua história que indica que todas as crianças 
podem ser colaboradoras de Deus. Tem dois padroeiros: São Francisco Xavier e Santa 
Teresinha do Menino Jesus.

Nestes Santos podemos ver que existem diferentes formas de ser missionário e que as 
crianças missionárias também podem procurar a santidade pessoal e dos outros, seguindo 
o exemplo dos padroeiros. Na I.M. devemos ter clara a nossa vocação como Teresinha e 
Francisco. Para quem o amor é a chave de toda a vocação. 

Metodologia 
 
Obra-Missionária-Pontifícia.
Padroeiros da I.M.

O animador vai apresentar rapidamente a historia da I.M. e vai pedir a todas as 
crianças que estejam atentas ao relato:
Amigos mini-missionários: Estamos aqui porque somos colaboradores de Deus, e para 
crescer devemos conhecer a nossa história da I.M.
Foi fundada pelo bispo dom Carlos Augusto Forbin em Nancy (França) em 1843 motivado 
pelas cartas e notícias dos missionários que escreviam da China. O dia 3 de Maio de 
1922 o papa Pio XI faz desta obra da Santa Infância, uma obra pontifícia em favor de 
todas as crianças do mundo. Mas, sabem o que significa OMP?
O (Obra) para a diferenciar de uma simples atividade pastoral, é muito mais que uma 
atividade, é um estilo de vida para todas as crianças.
M (Missionária) porque nos educa no sentido universal e próprio da missão que está 
dentro e fora das nossas casas e nos ensina a partilhar a nossa fé.
P (Pontifícia) isto é muito importante, porque significa que é aprovada e assumida pelo 
santo Padre e faz desta obra da Santa Infância uma obra do próprio Papa.

Na I.M. temos como carisma ajudar todas as crianças, formamo-nos para adquirir 
consciência missionária universal e o nosso objetivo é partilhar a nossa fé, a nossa 
oração e, no possível, os nossos recursos com aqueles que mais precisam. Podemos ser 
mini missionários na escola, em casa, na paróquia e em todas as partes. 

8º ENCONTRO 
OBRA DA SANTA INFÂNCIA (I.M.)      
e os seus dois padroeiros



Compromissos da Infância Missionária
1. Tornar Jesus conhecido e amado.
2. Colocar-se à disposição de todos com alegria.
3. Repartir os seus bens com os que não têm, mesmo à custa de sacrifício.
4. Rezar todos os dias pelas crianças do mundo inteiro.
5. Louvar e agradecer a Deus pelos dons recebidos.
6. Manter-se bem informado sobre os acontecimentos que envolvem as pessoas de todos 
os continentes.
7. Reconhecer o que é bom da vida e da cultura dos outros povos, respeitando-os e 
valorizando-os.
8. Ser bem-comportados e responsáveis em casa, na escola, na comunidade, evangelizando 
com o exemplo da própria vida.
9. Nunca desanimar diante das dificuldades.
10. Tornar Nossa Senhora, a mãe de todos os povos, conhecida e amada.
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Nossos modelos missionários são: Jesus e Maria.

Como Jesus queremos mostrar o rosto amoroso de Deus e como Maria queremos responder sim 
à nossa pequena missão, sempre com Oração, simplicidade, generosidade e muita felicidade. 
Por isso dizemos com alegria o nosso lema: “Das crianças do mundo, sempre amigos!”

Para terminar a nossa história, pedimos para colorir rapidamente o logo da I.M. (enquanto 
que as crianças pintam o animador explica o que significa cada coisa do logo - Ver anexo 
para fotocopiar no final do livro.)

Inf
ância Missionária

Cr
ian

ças Evangelizam Crianças

        PORTUGAL

As barcas representam 
a Igreja. Cada uma 
delas tem uma cor 
de cada Continente 
onde a Igreja está e é 
chamada a ir anunciar 
a Boa Nova. Ásia tem 
a cor amarela; África 
tem a cor verde; 
Oceânia tem a cor 
azul; América tem a 
cor vermelha e Europa 
tem a cor branca.

No centro do logo 
está a Cruz de 
Jesus em forma de 
sol. Jesus é a luz 
de todos os povos! 
E nós os cristãos 
somos chamados a 
levar Jesus a todos 
os homens de todos 
os continentes!

As cinco crianças 
presentes no logo 
representam as 
crianças dos cinco 
continentes. Todas 
as crianças devem 
conhecer a Jesus!

O mar signifia a vida do mundo onde 
cada cristão navega e é chamado a ir e 
ser testemunha de Jesus Cristo!

Crianças Evangelizam Crianças é o 
lema da Infância Missionária em 
todo o mundo. As crianças também 
são missionárias e Deus atua nelas 
e pede-lhes que cada uma dê o seu 
contributo.

No fundo do logo está a 
bandeira de Portugal que 
identifica o nosso país e 
está a bandeira da cidade do 
Vaticano para nos lembrar 
que esta é um obra ligada ao 
Santo Padre e por isso uma 
obra pontifícia de toda a 
Igreja Universal!

Os peixes representam os cristãos. Desde o primeiro século os cristãos 
eram perseguidos, e não podiam declarar publicamente sua fé. Não 
podiam sair confessando “Creio em Jesus”. Por esta razão, os cristãos 
desenvolveram formas “discretas” de confessar sua fé, sem correr o risco 
de ir parar nas Arenas com os leões. Uma delas era desenhar, mesmo 
no chão ou na parede, um peixe. No grego, a palavra que significa peixe, 
ίχθύς tem em cada letra um significado: Jesus Cristo, Filho de Deus, o 
Salvador. E assim os cristãos começaram a identificar-se neste desenho. 
No evangelho é o próprio Jesus que diz aos discípulos: “Sereis pescadores 
de homens”. Também com esta imagem temos simbolizado o mandato 
missionário de irmos a todos os homens do mundo levar a Boa Nova!

Inf
ância Missionária
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Passo a passo da atividade:
Uma vez terminado de colorir o logo, o animador tem preparado duas cartolinas com 
as imagens (Santa Teresinha do Menino Jesus e São Francisco Xavier), divide o grupo 
em dois e vai pedir que façam leitura da história dos padroeiros e depois apresentem 
com imagens a vida de cada santo. O que fazem como missionários, para expor depois 
aos outros amigos no grupo. (o animador pode procurar saber mais sobre a vida dos 
santos)

            

Depois de cada grupo expor o seu conteúdo podemos perguntar para todas as crianças: 

Qual é o nome dos nossos padroeiros? 

Que foi o que mais gostaste deles?

Como devemos ser? Que devemos procurar?

Santa Teresinha do Menino Jesus foi uma 
freira que dedicou a sua vida a rezar 
pelos missionários e pelas missões do 
mundo inteiro. Oferecia diariamente 
sacrifícios pelo bem das missões, foi uma 
grande missionária que nunca saiu do 
claustro.
A nossa padroeira Sta Teresinha do 
Menino Jesus ensina-nos: “Quereria 
anunciar o Evangelho nas cinco partes do 
mundo, e até nas ilhas mais longínquas... 
Quereria ser Missionário não apenas 
durante alguns anos, mas quereria tê-lo 
sido desde a criação do mundo, até à 
consumação dos séculos...”

GRUPO 1 GRUPO 2

São Francisco Xavier foi um jovem 
valente que foi missionário na Índia e 
no Japão, foi exemplo maravilhoso da 
ação missionária, tinha grande amor 
pela missão e muito ardor missionário. 
Entregou-se completamente a trabalhar 
nas missões, encarnou o Evangelho e fez 
com que muitos conhecessem  Jesus. 
Carta enviada pelo nosso padroeiro 
S. Francisco Xavier aos meninos: “Ao 
entrar nas povoações, as crianças não 
me deixavam rezar o ofício divino, nem 
comer, nem dormir, só queriam que lhes 
ensinasse algumas orações.” 
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REFLEXÃO BIBLICA
Mateus 5,48. Mateus 6, 34. “Graças a Deus, podemos confiar e sempre esperar”.

PARA REFLETIR: 

De nada serve viver tão preocupados se não temos um motivo mais forte para viver. Na 
I.M.  o nosso carisma é mostrar que com Deus tudo é possível. 

Na I.M. procuramos viver uma vida conforme o exemplo de Jesus e dos padroeiros que 
procuravam ser perfeitos no amor do Pai, amando o próximo e considerando todos como 
irmãos. 

Na I.M. não procuramos mostrar-nos grandes diante dos outros, porque sabemos que 
quem ama deve ser o servo e o mais pequenino. 

Como crianças podemos imitar o exemplo dos padroeiros e estar sempre ao serviço da 
missão, mas o nosso maior objetivo é imitá-los no amor e na santidade

ORAÇÃO
Senhor Jesus

pela intercessão dos nossos padroeiros 
S. Francisco Xavier e Santa Teresinha 

queremos pedir-te ajuda para crescer no amor e na santidade. 
Que imitando os nossos padroeiros sejamos 

sempre humildes, simples e com grande amor pelas missões. 
Ámen.

COMPROMISSO
 
Neste mês vou falar em casa sobre os nossos padroeiros da I.M. e antes de me deitar 
vou rezar com os meus pais pelas missões do mundo inteiro. Rezamos (8) AVE MARIAS. 

NOTA: para o próximo encontro devo convidar os meus pais porque vamos falar e preparar 
a nossa consagração como mini missionários. Na I.M. os nossos pais fazem parte desta 
família missionária.  
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OBJETIVO: 
ajudar as crianças a assumir o seu compromisso missionário e fazer delas através da 
Consagração membros ativos da Infância Missionaria na paróquia, na escola e onde 
estejam presentes.

Conteúdo central do encontro
A Consagração da I.M. é um compromisso das crianças com Jesus e com os irmãos, 
reconhecem e assumem a missão própria que como crianças podem realizar dentro da 
Igreja Universal.

Compromisso que pede e motiva todas as crianças a realizar ações concretas dentro da 
família, da escola e da paróquia. Elas aprenderam que a Missão evangelizadora é tarefa 
de todos os cristãos, mesmo dos mais pequeninos. 

Metodologia 
Neste dia o animador deve motivar as famílias para fazer parte desta celebração 
litúrgica, podem os pais ser os leitores da Palavra de Deus neste dia da Consagração 
(todo isto deve ser combinado com o Pároco), ou podem preparar as oferendas do dia 
para levar ao altar (pão, vinho, Palavra de Deus, terço e família...).

Processo da liturgia que pode ser realizada no dia da Consagração: (amigo animador é 
bom fazer um ensaio com os pais e as crianças para saberem como devem agir no seu 
dia da Consagração)

Foto 1: Procissão de entrada com as crianças da I.M.
Foto 2: Depois da homilia do pároco, realizaremos a Consagração das crianças da I.M.
Foto 3: As crianças Consagradas e os pais levam as Oferendas ao altar.
Foto 4: Procissão de saída da igreja com o pároco no final da missa.

9º ENCONTRO 
Consagração das crianças da I.M. 
Pequenos grandes missionários

1 2 3 4
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Passo a passo da atividade: 
Para o momento da consagração, o animador deve ensaiar o seguinte esquema (deve ser 
apresentado ao pároco): 

CONSAGRAÇÃO
Infância Misionária

Portugal
O ANIMADOR VAI CHAMAR-TE PARA A TUA CONSAGRAÇÃO QUANDO VEJA QUE JÁ ESTÁS 
SUFICIENTEMENTE PREPARADO E COMPROMETIDO COM A INFÂNCIA MISSIONÁRIA. ESSE 
DIA RECEBERÁS: A T-SHIRT, LENÇO, BONÉ, CRACHÁ, E CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO QUE TE 
IDENTIFICARÁ COMO UMA CRIANÇA SEGUIDOR DE JESUS E AMIGO DAS CRIANÇAS DO MUNDO.

CEREMÓNIA DE CONSAGRAÇÃO
COMENTÁRIO INICIAL:
HOJE A NOSSA PARÓQUIA (COLÉGIO) EStÁ MUITO FELIZ PELO COMPROMISSO TÃO BELO QUE 
ESTAS CRIANÇAS VÃO REALIZAR DIANTE DO SENHOR. ELAS QUEREM MOSTRAR AO MUNDO 
INTEIRO TUDO O QUE UMA CRIANÇA PODE SER E FAZER QUANDO VAI À “ESCOLA” DE JESUS.  
ESTAS CRIANÇAS REUNIRAM-SE, DURANTE VÁRIOS ENCONTROS, PARA CONHECER A 
palabra DE DEUS E PARA APRENDER A SERVIR COM ALEGRIA OS SEUS IRMÃOS MAIS 
POBRES. 

ELAS APRENDERAM QUE A MISSÃO EVANGELIZADORA É TAREFA DE TODOS OS CRISTÃOS, 
MESMO DOS MAIS PEQUENINOS. AGORA DESEJAM EXPRIMIR DE VIVA VOZ O SEU DESEJO DE 
TRABALHAR COM MUITO CARINHO NESTA MARAVILHOSA OBRA DA INFÂNCIA MISSIONÁRIA.

ANIMADOR:
REVERENDO PADRE, A NOSSA COMUNIDADE APRESENTA ESTAS CRIANÇAS PARA SEREM 
CONSAGRADAS NA INFÂNCIA MISSIONÁRIA. ELAS PREPARARAM-SE COM ALEGRIA E 
DEDICAÇÃO E Eu TESTEMUNHO QUE SÃO DIGNAS DE SEREM MISSIONÁRIAS DESTA OBRA 
DO PAPA. 

CELEBRANTE:
DEMOS GRAÇAS A DEUS.

ANIMADOR:
AS CRIANÇAS QUE APRESENTAMOS SÃO AS SEGUINTES (LÊ OS NOMES).
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INFÂNCIA MISSIONÁRIA

Grupo: .......................................................................................................................................................................................

Nome: ................................................................................................................................................................................................

Data Nascimento: .......................................................................................................................................

Escola/Paróquia: ..........................................................................................................................................

Diocese: ......................................................................................................................................................................................

Endereço: ..............................................................................................................................................................................

Telefone: ...............................................................................................................................................................................

“Das crianças do mundo, sempre amigos!”
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        PORTUGAL
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CELEBRANTE:
OS VOSSOS ANIMADORES APRESENTRARAM-VOS PARA SERDES CONSAGRADOS COMO 
CRIANÇAS MISSIONÁRIAS AO SERVIÇO DA IGREJA E DAS CRIANÇAS DO MUNDO. ESTOU 
CONVENCIDO DE QUE VÓS CONHECEIS E ACEITAIS ESTA GRANDE RESPONSABILIDADE. 
EM NOME DE JESUS MISSIONÁRIO, CONVIDO-VOS A EXPRIMIR PUBLICAMENTE O VOSSO 
DESEJO RESPONDENDO COM ALEGRIA E FERVOR ÀS SEGUINTES QUESTÕES. 
QUEREIS CONTINUAR A ESTUDAR A palabra DE DEUS, DE MANEIRA QUE POSSAIS DAR BOM 
TESTEMUNHO DA VOSSA FÉ PELO BOM COMPORTAMENTO E AS BOAS OBRAS?

TODOS: SIM, QUEREMOS.

QUEREIS VIVER SEGUNDO A palabra DO EVANGELHO, AMANDO A DEUS E AO PRÓXIMO A EXEMPLO 
DE JESUS? 

TODOS: SIM, QUEREMOS.

QUEREIS CUMPRIR TODOS OS COMPROMISSOS QUE PROPÕE A INFÂNCIA MISSIONÁRIA? 

TODOS: SIM, QUEREMOS.

SABEIS QUAIS SÃO OS LEMAS DA INFÂNCIA MISSIONÁRIA?  

TODOS: SIM, SABEMOS:

DAS CRIANÇAS DO MUNDO, SEMPRE AMIGOS.
COM JESUS E COM MARIA, MISSIONÁRIOS TODO O DIA.
QUEM SOMOS? MISSIONÁRIOS 
QUE FAZEMOS? ANUNCIAMOS.
QUE LEVAMOS? O EVANGELHO
QUEM LEVAMOS? JESUS CRISTO.

COMPROMETEIS-VOS A LEVAR AS INSÍGNIAS DA INFÂNCIA MISSIONÁRIA COM ALEGRIA, AMOR 
E RESPEITO?

TODOS: SÍM, COMPROMETEMO-NOS.

UMA VEZ QUE CONHECEIS OS DEVERES E ACEITAIS ESTES COMPROMISSOS, CONSAGRAMO-VOS 
Á OBRA DA INFÂNCIA MISSIONÁRIA. AUTORIZAMO-VOS A LEVAR A TODAS AS CRIANÇAS DO 
MUNDO A BOA NOVA DE JESUS E CONVIDAMO-VOS A EXPRIMIRDES COM ALEGRIA E LIBERDADE 
O VOSSO COMPROMISSO DIANTE DO SENHOR E DA COMUNIDADE aquI PRESENTE. 
 
TODOS: (EM CORO)

SENHOR JESUS, NOSSO AMIGO, 
AJUDA-NOS A SERMOS VERADEIROS MISSIONÁRIOS 
PELO EXEMPLO DA NOSSA VIDA 
E O ANÚNCIO DO TEU EVAGELHO. 
OFERECEMOS-TE TUDO O QUE SOMOS E TEMOS.
COLOCAMOS NAS TUAS MÃOS 
AS NOSSAS ORAÇÕES, SACRIFÍCIOS e OFERTAS 
PARA QUE AS CRIANÇAS DO MUNDO INTEIRO 
SEJAM TAMBÉM TUAS AMIGAS. 
PROMETEMOS CUMPRIR 
OS COMPROMISSOS DA INFÂNCIA MISSIONÁRIA, 
INVOCANDO A AJUDA DA VIRGEM MARIA.  
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CELEBRANTE:
QUE O SENHOR JESUS, A VIRGEM MARIA, SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS E SÃO FRANCIS-
CO XAVIER, RECEBAM A VOSSA ENTREGA GENEROSA E VOS CONCEDAM PERSEVERANÇA PARA 
CUMPRIR COM ALEGRIA OS COMPROMISSOS QUE ACABAIS DE FAZER. 

TODOS: AMÉN.

CELEBRANTE:
ESTA T-SHIRT, LENÇO, BONÉ, CRACHÁ E O CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO QUE AGORA VOS IMPOMOS 
DISTINGUEM-VOS COMO MEMBROS ATIVOS DA INFÂNCIA MISSIONÁRIA. LEVEM-NOS COM 
ALEGRIA. SÃO PARA VÓS A LEMBRANÇA DO COMPROMISSO QUE HOJE FIZESTE COM JESUS E COM 
AS CRIANÇAS DO MUNDO INTEIRO, DE TAL MANEIRA QUE UM DIA TODOS SEJAM AMIGOS. 

TODOS: ASSIM SEJA. 

CELEBRANTE: (ENTEGA O ESTANDARTE A CADA GRUPO DA INFÂNCIA MISSIONÁRIA)
ESTE ESTANDARTE QUE HOJE RECEBEIS É SINAL DO DESEJO QUE TENDES DE ACENDER COM ELE 
O FOGO DO AMOR DE JESUS AO MUNDO INTEIRO. 

TODOS: AMEN.

REFLEXÃO BIBLICA
Mateus 10, 37-42. “Graças a Deus podemos consagrar-nos e sair em missão”

PARA REFLETIR: 

Consagrarmo-nos é entregar toda a nossa vida ao serviço do Evangelho.

Somos pequenos missionários colaboradores de Deus que no processo de formação da 
I.M. aprendemos que é grande a nossa recompensa no céu e podemos sempre partilhar 
esta alegria com as crianças do mundo inteiro.

Colocamos a nossa confiança em Deus, e consagramo-nos com alegria para anunciar a 
Jesus como amigo verdadeiro.   

ORAÇÃO
Amigo Jesus 

queremos agradecer-te porque nos chamaste e
 somos escolhidos para ser pequenos missionários. 
Conhecemos-te, amamos-te e a ti nos consagramos.

 Hoje unidos como grupo com os nossos lemas comprometemo-nos:
Das crianças do mundo, sempre amigos!

Com Jesus e com Maria, Missionários todo o dia!

COMPROMISSO
 
Especialmente hoje depois deste encontro vou rezar com a minha família antes de me 
deitar em ação de graças pela nossa consagração na I.M. Rezamos (9) AVE MARIAS 

NOTA: O próximo encontro corresponde à Liturgia da Festa da Epifania no dia 7 de Janeiro 
de 2018. É a Festa da Infância Missionária. 
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AMBIENTAÇÃO: 
Celebramos agradecidos a festa da Epifania, da manifestação do Senhor aos Magos do 
Oriente. E, como aos Magos, também nós queremos deixar-nos conduzir pela estrela da 
fé que nos ilumina aqui e agora que quem nos convida a esta celebração é o Senhor, “a 
luz que vindo a este mundo ilumina rodo o homem”. É a festa que chama toda a Igreja e 
cada um de nós a ser epifania, manifestação para todos os homens, do nosso tempo, do 
Menino nascido em Belém. 

Rito penitencial
“Prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, todos os reis da terra” (cf. Sal 71).

Senhor, pedimos perdão por todos os poderosos da terra que movem as finanças e 
controlam as armas e que por isso não se prostram diante de ti. 

Senhor, tem piedade de nós.

Senhor, pedimos perdão quando nos prostramos diante dos muitos ídolos que vamos 
fabricando com as nossas mãos.

Cristo, tem piedade de nós.

Senhor, prostram-se diante de Ti todos os humildes da terra, os famintos de amor e de 
justiça, os pobres e limpos de coração, os que são perseguidos e trabalham pela paz. 

Senhor, tende piedade de nós. 

Liturgia da Palavra
Isaías 60,1-6

Efésios 3, 2-3a. 5-6

Mateus 2,1-12

Preces
Peçamos a Deus que se nos manifestou em Jesus Cristo por meio de uma estrela, e digamos:

Que todos os povos vejam a tua Luz.

- Que todos os homens conheçam Jesus Cristo. Oremos ao Senhor.

10º ENCONTRO 
LITURGIA DA EPIFANIA
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- Que se multipliquem os missionários, verdadeiras testemunhas da luz do Evangelho.  
Oremos ao Senhor.

- Que prevaleçam entre todos os povos relações de justiça e solidariedade. Oremos ao 
Senhor.

- Que todos possamos crescer na fé para levar a luz de Cristo às famílias, e a todos os 
nossos ambientes. Oremos ao Senhor.

Senhor, que nesta festa da Epifania todos os povos vejam os sinais luminosos do vosso 
amor. Por Nosso Senhor Jesus Cristo…

Liturgia Eucarística

Monição para o ofertório
Queremos AGRADECER. 

Este é o lema para todo este ano. Agradecer e partilhar com a força e a generosidade 
de todos. A missão tem muito para agradecer. Mesmo que seja pequenino como o dedo 
mindinho, o coração abre-se em oferenda para as crianças da Ásia. 
Os nossos dons da Infância Missionária ajudarão as crianças na Mongólia e na Síria. 

Ofertório a apresentar pelas crianças ao altar

Trazemos os mealheiros onde fomos colocando os nossos dons fruto da partilha 
agradecida para todas as crianças da Mongólia e da Síria. 

Trazemos uma vela acesa. Queremos ser, unidos a ti, Senhor, a luz que ilumina o nosso 
mundo, as nossas famílias, a nossa Igreja nas horas difíceis. 

Trazemos uma caixa de pressentes aberta. O mundo necessita mais da nossa familiaridade 
do que de coisas. Queremos ser nós os presentes para todos, oferecer como Jesus a nossa 
vida.  
 
Trazemos o pão e o vinho tão necessários para a vida dos homens. Nas tuas mãos serão 
abençoados e multiplicados e chegarão a todos.  
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Fotocopiar – Logo para distribuir pelas crianças  (Tema 8).
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As barcas representam 
a Igreja. Cada uma 
delas tem uma cor 
de cada Continente 
onde a Igreja está e é 
chamada a ir anunciar 
a Boa Nova. Ásia tem 
a cor amarela; África 
tem a cor verde; 
Oceânia tem a cor 
azul; América tem a 
cor vermelha e Europa 
tem a cor branca.

No centro do logo 
está a Cruz de 
Jesus em forma de 
sol. Jesus é a luz 
de todos os povos! 
E nós os cristãos 
somos chamados a 
levar Jesus a todos 
os homens de todos 
os continentes!

As cinco crianças 
presentes no logo 
representam as 
crianças dos cinco 
continentes. Todas 
as crianças devem 
conhecer a Jesus!

O mar signifia a vida do mundo onde 
cada cristão navega e é chamado a ir e 
ser testemunha de Jesus Cristo!

Crianças Evangelizam Crianças é o 
lema da Infância Missionária em 
todo o mundo. As crianças também 
são missionárias e Deus atua nelas 
e pede-lhes que cada uma dê o seu 
contributo.

No fundo do logo está a bandeira de Portugal 
que identifica o nosso país e está a bandeira da 
cidade do Vaticano para nos lembrar que esta 
é um obra ligada ao Santo Padre e por isso uma 
obra pontifícia de toda a Igreja Universal!

Os peixes representam os cristãos. Desde o primeiro século 
os cristãos eram perseguidos, e não podiam declarar 
publicamente sua fé. Não podiam sair confessando “Creio em 
Jesus”. Por esta razão, os cristãos desenvolveram formas 

“discretas” de confessar sua fé, sem correr o risco de ir 
parar nas Arenas com os leões. Uma delas era desenhar, 
mesmo no chão ou na parede, um peixe. No grego, a palavra 
que significa peixe, ίχθύς tem em cada letra um significado: 
Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador. E assim os cristãos 
começaram a identificar-se neste desenho. No evangelho é 
o próprio Jesus que diz aos discípulos: “Sereis pescadores 
de homens”. Também com esta imagem temos simbolizado o 
mandato missionário de irmos a todos os homens do mundo 
levar a Boa Nova!
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ÁSIA
A Ásia é o continente mais extenso e o mais povoado do mundo. Ocupa um terço das 
terras de todo o nosso planeta e abriga três quintos da população total do mundo. 
Muitas crianças em muitos países da Ásia são exploradas e colocadas a trabalhar como 
escravas, sem um ambiente apropriado ao seu crescimento. 

São vítimas de fome e doenças
Não têm possibilidades de educação
Permanecem sem conhecer Jesus

Dados
Ásia
População: 4 biliões de habitantes
Cristãos: 105 milhões (2,63 % da população)

Mongólia 

População: 2,6 milhões de habitantes
Cristãos: 520 pessoas (0,02% da população)

Síria

População: 19 milhões de habitantes
Cristãos: 402 mil (2,12% da população)

Projectos a apoiar
Mongólia: Ajuda para a escolaridade de crianças pobres sem recursos em Ulaanbaatar. 

Síria: Ajudar a reconstrução de escolas em Alepo.

Enviar donativos para: Obras Missionárias Pontifícias
Rua Ilha do Príncipe, 19 – 1170-182 Lisboa. 
Transferências para Banco Millennium BCP – Nº Conta: 23521434 
NIB: 00330000000235214340
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