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Á s i a

Conheces...

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

... o nosso lema è:
crianças ajudam crianças

... e existe uma
Associação para a
Infância Missionária
em mais de 100 países
em todo o mundo.

Isso quer dizer que as
crianças de todo o mundo
rezam e compartilham
juntas... com a tua ajuda.

Pois è !!!

Dados
Ásia

População: 4 biliões de habitantes
Cristãos: 105 milhões (2,63 % da população)
Índia
População: 1 bilião e 210 milhões de habitantes
Cristãos: 25 milhões (2,40% da população)
Filipinas
População: 91 milhões de habitantes
Cristãos: 81 milhões (90% da população)

Projectos a apoiar
Índia : Ajudar a construir uma escola de ensino básico para as crianças.
Filipinas: Garantir as refeições de crianças de um orfanato.
Enviar donativos para: Obras Missionárias Pontifícias
Rua Ilha do Príncipe, 19 – 1170-182 Lisboa. Transferências para Banco
Millennium BCP – Nº Conta: 23521434
NIB: 003300000002352143405

Apresentação

do

Guião

Lema

Ação de graças
Sabeis que existem presentes que nada custam?
1. O presente de escutar – Mas escutar realmente, sem estar sempre a interromper,
a bocejar ou a criticar. Só escutar.
2. O presente do carinho – Ser generosos em beijar, abraçar, nos apertos de mão,
uma palmadinha amiga nas costas. Estas pequenas ações demonstram o carinho
pela tua família e amigos.
3. O presente do sorriso – Enche a tua vida de sorrisos para que todos à tua volta
sorriam também, e hoje de uma maneira especial os meninos e meninas da Ásia e do
mundo inteiro em geral.

• “Com as crianças da Ásia… Procuramos Jesus”. É a primeira etapa do percurso que
as crianças da Infância Missionária fazem pelos cinco continentes. Primeiro a Ásia
(2013), depois a África em 2014, a Oceânia em 2015, a América em 2016 e por fim a
Europa em 2017. Durante estes cinco anos vamos vivendo a experiência de Procurar
Jesus; Encontrar Jesus; Seguir Jesus; Falar de Jesus e Acolher a todos como Jesus.
• …Procurar Jesus é a grande tarefa da Missão. Procurar Jesus para estar com Ele,
aprender d’Ele a viver o hoje para construir o amanhã. As crianças da Infância
Missionária são “missionários” porque ajudam os outros com a sua amizade a procurarem juntos Jesus que passou pela vida fazendo o bem.

Cartaz
• O cartaz deste ano usa a cor amarela para se referir à Ásia. Essa cor evoca calor,
energia, otimismo; remete à ideia da “luz do ouro” e do caminho da comunicação ágil
entre os seres humanos. No âmbito cristão, o amarelo é a cor da eternidade e da fé,
a cor do Sol que ilumina e aquece, a cor da vela acesa do nosso Batismo que ilumina
e o nosso caminhar.
• Duas crianças procuram no horizonte, por entre as árvores e os animais, Jesus que
passa. Quem lho mostrará? Só com muita atenção e ajudado por todos é que conseguem
encontra-lo.

Objetivos
• Ajudar os educadores – pais, catequistas e professores – a desenvolver na formação
cristã das crianças a dimensão missionária universal.
• Suscitar nas crianças – e nos mais velhos – o desejo de partilhar com as outras
crianças, através da oração e da ajuda económica a alegria de ser missionários de Jesus.
• Colaborar com outras crianças da Infância Missionária para, entre todos, ajudar
aqueles que mais precisam em qualquer parte do mundo.

O guião
Tem como objetivo ser apenas uma ajuda para viver melhor o tempo do Advento e
Natal apresentando para cada semana o acender de uma vela e uma oração que pode
ser feita em casa.Para o dia da Jornada da Infância Missionária, o guião apresenta
algumas sugestões para a celebração da Eucaristia da Epifania, no dia 6 de Janeiro
de 2013. Possa, assim, esse dia ser vivido com alegria e a “Estrela de Belém” possa
iluminar os caminhos de todas as crianças do mundo inteiro.
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Advento

Preces
Rezemos ao Pai que nos manifestou o seu amor em Jesus Cristo, luz que ilumina
todos os povos e digamos cheios de confiança:

Ouvi-nos, Senhor

O Advento...
é para todos os cristãos o início de um novo ano litúrgico. Todos os anos é como se
fosse um novo começo a caminhar com Jesus.

• Para que chegue a todos os homens a luz de Jesus Cristo. Oremos ao Senhor.
• Para que a Igreja seja portadora da luz de Jesus Cristo. Oremos ao Senhor.
• Para que a Ásia se abra à luz de Jesus Cristo e todas as crianças possam encontrarse com Ele. Oremos ao Senhor.
• Para que todas as crianças e jovens sejam testemunhas alegres e felizes do
Evangelho de Jesus Cristo. Oremos ao Senhor.
• Para que nunca faltem os “Magos” que nos partilham esperanças e presentes em
nome de Jesus Cristo. Oremos ao Senhor.

Como actividade, para este ano, propomos, na Infância missionária, o percurso das
4 semanas do Advento. Esta caminhada pretende estabelecer uma comunhão com
toda a Igreja, mas sobretudo uma caminhada com todas as crianças do continente
Asiático.

Aumenta em todos, Senhor, a nossa fé e a nossa generosidade para que possamos
celebrar santamente a festa da Epifania - dia mundial da Infância Missionária. Por
Nosso Senhor Jesus Cristo…

A Luz, símbolo deste período, acompanhar-nos-á ao longo de todo este percurso.
(No início de cada semana colocar num local bem visível da casa, da sala da
catequese, ou numa janela, uma luz/vela/lamparina da cor indicada para essa
semana).

Monição para o ofertório

O tema deste ano para a celebração do dia da Infância Missionária, a 6 de Janeiro
de 2013, dia da Epifania é: “COM AS CRIANÇAS DA ÁSIA PROCURAMOS JESUS”. Este
ano ajudaríamos a construir uma escola na Índia e a garantir as refeições de
crianças de um orfanato nas Filipinas.
A luz ajudar-nos-á a iluminar o nosso caminho. E com o caminho iluminado mais
facilmente encontraremos este nosso amigo Jesus.
E também tu como Jesus podes tornar-te luz para os outros meninos e meninas.
anunciando a sua Palavra poderás fazer com que outras crianças também conheçam
Jesus e se tornem suas amigas. Aceitas este desafio?!

Hoje é o momento de tornar realidade o lema da Infância Missionária – Crianças
ajudam crianças – Chegou o momento de partilhar mas para que a força da nossa
generosidade se multiplique, necessitamos a ajuda das pessoas mais velhas. Os nossos
dons para a Infância Missionária ajudará as crianças na Índia a terem uma escola
onde possam aprender a ler e a escrever como convém; e nas Filipinas os órfãos de
um orfanato a poderem ter refeições durante um ano, pelo menos, e assim possam
crescer física e em sabedoria.

Liturgia Eucarística
Ofertório a presentar pelas crianças ao altar:
• Trazemos um mapa-mundo para que marque os caminhos a seguir para que todos, mas
principalmente as crianças da Ásia, possamos encontrar o Menino que nasceu.
• Trazemos os mealheiros onde fomos colocando os nossos dons. Juntamo-los a todos
os dons para que com a generosidade de todos, as crianças da Índia possam ter uma
escola e as crianças de um orfanato das Filipinas possam ter de comer.
• Trazemos o Pão e o vinho – sinal do trabalho e dedicação de todas as pessoas. Que
o Senhor transforme o nosso esforço em Pão da vida e em Bebida da salvação para
todos os povos do mundo.
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3ª Semana

Liturgia

Oração
Senhor Jesus, escolheste habitar no meio de nós. Ajuda-nos a fazer do nosso coração
e da nossa vida uma casa acolhedora na qual também haja espaço para ti e para
todos. Torna-nos capazes de olhar com simpatia cada pessoa que encontremos para
que através da nossa amizade possa reconhecer-Te como o amigo mais precioso do
mundo.

Cor - Amarelo
Como o sol: ilumina os nossos dias mais tristes e dá-nos alegria para espalhar. É a
luz de Jesus!

4ª Semana

Ritos iniciais
Ambientação
Quando à tua vida chegue uma estrela e sintas alguma coisa de especial dentro de ti,
presta-lhe atenção. É que isso quer pedir-te que a descubras. Procura essa estrela
que brilha sobre ti. Sai da sombra e do escuro em que vives. Põe-te de pé e admira a
verdadeira LUZ que te guia: Jesus.

Oração
Agradecemos-te Senhor porque simplesmente nos escolheste e nos enviaste pelo
mundo a falar de ti. Agradecemos-te porque nos amas e nos fazes sentir amados.
Todos confiamos em Ti: ajuda-nos a ouvir, a olhar, a estar com as pessoas a fim de
que elas possam ver-te reflectido em nós.

Rito Penitencial

Cor - Verde

Deus é Paz. Como podes senti-lo se muitas vezes és violento?

O Verde que encontramos na natureza, em toda a sua diversidade e nas suas tonalidades. Verde da esperança para sermos capazes de acolher-Te.

Cristo, tem piedade e dá-nos a tua Paz.

Deus é Luz. Como podes vê-lo se tens os olhos do coração embaciados?
Senhor, tem piedade e dá-nos a tua Luz.

Deus é amor. Como podes experimentá-lo se o teu coração está seco?
Senhor, tem piedade e dá-nos o teu Amor.

Natal
Jesus é a nossa Luz. Acendamos um Vela Branca, como símbolo da vinda de Jesus para
cada um de nós. Com a certeza de que cada um é chamado a levar a mesma luz a todo
o mundo.
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Liturgia da Palavra
Isaías 60, 1-6
Efésios 3, 2-3a. 5-6
Mateus 2,1-12
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Sugestões para a Homilia
A Luz salvadora que brilhava em Jerusalém (1ª Leitura), a Graça salvadora que
prega o Apóstolo (2ª Leitura) aparecem
como estrela brilhante que conduz as pessoas de povos distantes até ao próprio
Deus.
Virão muitos do Oriente e do Ocidente: são uns Magos que vêm do Oriente com
presentes e poderão sentar-se à mesa com Abraão.
Deus continua a manifestar-se hoje. Ele está no mundo, nas pessoas e na sua história.
Não esperes grandes manifestações e espetáculos. Fixa-te nas estrelas pequeninas
que podem aparecer no teu céu. Recorda aquela palavra, aqueles exemplos, aquela
luz, aquele encontro, aquela dificuldade superada, aquela oração, aquela dor, aquela
canção, aquele trabalho, aquela amizade… Tudo isso são manifestações de Deus, a sua
estrela a brilhar na tua vida.
Este ano a Infância Missionária tem o lema: “Com as crianças da Ásia… procuramos
Jesus”. A missão é sempre uma procura, não de uma coisa, mas de Alguém.
A Ásia é um grande continente onde só 2,63% da população conhece Jesus. Todos os
outros andam ainda à sua procura. Vamos ajudá-los a encontrarem Jesus?
Vós este ano quisestes ajudar os meninos e meninas da Ásia não só com os vossos
dons, mas também com as vossas orações, lado a lado, a procurar Jesus.
A celebração da Eucaristia é um encontro com Ele, por isso fazemos festa. Oxalá,
possam todos, pequeninos e grandes, continuar a procurar Jesus e ao encontra-lo
possamos fazer como os Magos oferecer-lhes o nosso amor, o nosso coração, a nossa
vida.

1ª Semana
Oração
Senhor, ensina-nos a acolher e a ser acolhedores dos nossos irmãos, a ser melhores
meninos e meninas, à semelhança de Jesus.

Cor - Laranja
Queremos ser um família aberta e acolhedora. Uma família onde cada um possa
sentir-se companheiro de estrada e ao mesmo tempo acolhido gratuitamente. A cor
laranja recorda a cor do fogo, à volta do qual muitos meninos se aquecem. Recorda
o sol escaldante durante uma partida de futebol. Recorda a cor do nosso sofá onde
comodamente vemos televisão.

2ª Semana
Oração
Senhor Jesus ensina-nos a abrir os nossos olhos para que possamos acolher aqueles
que estão à nossa volta, na nossa família, mas também, tantos que no mundo vivem sós.
Que a minha pequena oração me ajude a recordar que somos todos filhos do mesmo
Deus Pai.

Cor - Azul
Porque somos todos irmãos debaixo do mesmo céu.
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