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www.opf.pt/infancia :-) https://www.facebook.com/infanciaomp.portugal

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

NOTÍCIAS
Diocese Leiria/Fátima
celebra o 1º aniversário da canonização dos pastorinhos

Crianças da diocese de Viana do Castelo
anunciam Cristo Ressusciatado aos doentes

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

“COM AS CRIANÇAS DO MUNDO, SEMPRE AMIGOS”

Maria
e as crianças da IM
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 Mas por quem rezamos? A nossa missão é rezar
um exemplo de vida, de fé e de oração nos para que todas as crianças dos cinco continentes
pastorinhos de Fátima.
estejam todas unidas ao coração de Jesus e
Maria e assim serem todos sempre amigos!
Podemos dizer que com estas três crianças
Nossa Senhora forma o primeiro grupo da I.M.
em Portugal, com um pedido claro: consagrarmonos 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!
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.
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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.
Do Francisco diz-se que foi o único dos
pastorinhos que não ouvia as mensagens
de Nossa Senhora, apenas a via. Numa

imagem: imissio.net
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, o seu Imaculado Coração triunfará”.

imagem: cancaonova.com

Passo a Passo:
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 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 à nossa volta as maravilhas de Deus.
Ouvidos: Deus precisa que os nossos ouvidos estejam sempre atentos à 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, de carinho e não de violência.
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.
Agradecemos a Deus pelos nossos pés, são eles que nos fazem caminhar e ir ao encontro dos
outros.
Coração: Deus precisa do coração de todas as crianças. Porque só as crianças sabem amar como
Deus ama.
Agradecemos a Deus pelo nosso coração, pelo seu palpitar, pelo seu ardor, pelo seu amor aberto
a todos.
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….
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Com Jesus e com Maria
Missionários todo o dia!

Reflexão Biblica

Escutar a Palavra de Deus
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 consagramo-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 amá-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
Espírito 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 / Compromisso
ORAÇÃO

Pai do Céu,
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.

MINI 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.

“DAS CRIANÇAS DO MUNDO, SEMPRE AMIGOS”
“COM JESUS E COM MARIA, MISSIONÁRIOS TODO O DIA”
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NOTA:

Tema do próximo encontro #9

A OBRA DA I.M.
E OS SEUS DOIS PADROEIROS

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

Para o próximo encontro
aprenderei o coro do hino
da Infância Missionária
para cantar com os meus
amigos da I.M.
https://www.opf.pt/infancia/multimedia/ (audio)
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