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Obra da Infância Missionária
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

175 Anos da Infância Missionária
O Papa Francisco recordou durante a oração
do Angelus o 175º aniversário da infância missionária: “o evento de Pentecostes marca a origem da missão universal da igreja. É por isso
que hoje é publicada a mensagem para a próxima jornada missionária mundial. E apraz-me
recordar também que no dia 19 Maio se cumpriam os 175 anos do nascimento da obra da
infância missionária, que vê as crianças como
protagonistas da missão, com a oração e os pequenos gestos quotidianos de amor e de serviço. Agradeço e incentivo a todas as crianças
que participam na divulgação do Evangelho no
mundo. Obrigado!”.
Infância Missionária: Rua ilha do Príncipe, 19 - 1170-182 Lisboa

“COM AS CRIANÇAS DO MUNDO, SEMPRE AMIGOS”

A obra da IM
e os seus dois padroeiros
OBJETIVO:
dar a conhecer às crianças a história 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

Nestes Santos podemos ver que existem
diferentes formas de ser missionário e que as
A obra missionária pontifícia da Santa Infância crianças missionárias também podem procurar
faz parte das 4 obras das Obras Missionárias a santidade pessoal e dos outros, seguindo
Pontifícias (OMP), tem a sua história que indica o exemplo dos padroeiros. Na I.M. devemos
que todas as crianças podem ser colaboradoras ter clara a nossa vocação como Teresinha e
de Deus. Tem dois padroeiros: São Francisco Francisco. Para quem o amor é a chave de toda
Xavier e Santa Teresinha do Menino Jesus.
a vocação.

Metodologia:
Obra - Missionária - Pontifícia
Padroeiros da IM
O animador vai apresentar rapidamente a história da
I.M. e vai pedir a todas as crianças que estejam atentas
ao relato:

que mais precisam. Podemos ser mini missionários na escola, em casa, na paróquia e em
todas as partes.

Amigos mini-missionários: Estamos aqui Nossos modelos missionários são: Jesus e
porque somos colaboradores de Deus, e para Maria.
crescer devemos conhecer a nossa história
da I.M.
Como Jesus queremos mostrar o rosto amoroso de Deus e como Maria queremos resFoi fundada pelo bispo dom Carlos Augusto ponder sim à nossa pequena missão, sempre
Forbin em Nancy (França) em 1843 motivado com Oração, simplicidade, generosidade e
pelas cartas e notícias dos missionários que muita felicidade. Por isso dizemos com alegria
escreviam da China. O dia 3 de Maio de 1922 o nosso lema: “Das crianças do mundo, semo papa Pio XI faz desta obra da Santa Infân- pre amigos!”
cia, uma obra pontifícia em favor de todas as
crianças do mundo. Mas, sabem o que significa Para terminar a nossa história, pedimos para
OMP?
colorir rapidamente o logo da I.M. (enquanto
que as crianças pintam o animador explica o que signi-

O (Obra) para a diferenciar de uma simples fica cada coisa do logo).
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
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Passo a Passo:
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)

Grupo 1

Grupo 2

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 convento.
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 Missionária não apenas durante
alguns anos, mas quereria tê-lo sido desde a criação
do mundo, até à consumação dos séculos...”

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.”

Depois de cada grupo expor o seu conteúdo podemos perguntar a todas as crianças:
Qual é o nome dos nossos padroeiros?
Que foi o que mais gostaste deles?
Como devemos ser? Que devemos procurar?
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Com Jesus e com Maria
Missionários todo o dia!

Reflexão Biblica

Escutar a Palavra de Deus
MATEUS 5,48 E MATEUS 6, 34 “GRAÇAS A DEUS, PODEMOS SEMPRE CONFIAR E
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 a 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 / Compromisso
ORAÇÃO
Senhor Jesus
por 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 um grande amor
pelas missões. Ámen.

MINI 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.

“DAS CRIANÇAS DO MUNDO, SEMPRE AMIGOS”
“COM JESUS E COM MARIA, MISSIONÁRIOS TODO O DIA”
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Tema do próximo encontro #10

Consagração das crianças da I.M.
Pequenos grandes missionários

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

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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(Fotocopiar esta página e distribuir pelas crianças)

