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Obra da Infância Missionária
www.opf.pt/infancia :-) https://www.facebook.com/infanciaomp.portugal

Amigo
animador
O
ano
pastoral
2018/2019 está a iniciar.
A Conferência Episcopal Portuguesa lançou
uma nota pastoral: “Todos, tudo e sempre em
Missão” pedindo que
este ano pastoral (Outubro de 2018 a Outubro de 2019) fosse um
Ano Missionário.
Será por isso importante ajudar as nossas
crianças a descobrir Jesus Cristo e a sentir que
são sempre missionárias e enviadas em missão. Missão que começa
na nossa família. Espaço onde também Jesus
quer estar presente.

NOTÍCIAS

Em Novembro celebramos a festa de Todos os Santos

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

“COM AS CRIANÇAS DO MUNDO, SEMPRE AMIGOS”

Interceder pela Igreja Santa
Católica
OBJETIVO: Reconhecer que a nossa missão de Igreja está presente em todo o
tempo e lugar e como dom gratuito de Deus, podemos fazer o bem em todo
o momento. Assim, toda a atividade de VIDA pode ser alimento para a nossa
espiritualidade. Por isso juntos celebramos esta festa como Igreja, como Família,
como Filhos de Deus! Boa festa!
Conteúdo central do encontro
Procuramos criar um espaço de vida, que fale mais da Igreja e da verdadeira alegria, que seja
um momento de partilha missionária, aproveitando os modelos de santidade que temos na Igreja
(padroeiros das igrejas, santos preferidos, os santos de que gostam os nossos pais, avós…etc.).
Neste encontro não fazemos uma procissão com os nossos santinhos. Melhor, revestimos os
pequenos como os nossos santos e aproveitamos esta atividade para aprender os valores de vida
que podemos imitar de todos estes santos nossos conhecidos.
Como ficaria melhor revestido o teu filho? De Jesus, de Maria, de São João Batista, …….

Metodologia:
UMA FESTA COM SENTIDO MISSIONÁRIO
Para este encontro pedimos a presença dos pais. Vamos revestir ou “disfarçar”
os nossos pequenos do santo que mais gostamos e vamos aprender deles e com
eles!
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Passo a Passo
Para reconhecer que a nossa missão de Igreja está presente em todo o tempo e
lugar, vamos fazer esta festa com as crianças revestidos de santidade:
1. Combinamos uma data, para que seja uma festa de família.
2. Para este encontro cada criança ou família (seria mais divertido se vamos revestidos em família) vai “disfarçado” de um santo da Igreja, santa Teresinha do Menino
Jesus, S. Francisco Xavier, S. António….e, porque não, de Jesus e Maria!
3. Este encontro tem como intenção passar do “disfarce” para um momento de
catequese familiar. Jogando e catequizando.
4. O animador para este encontro deve preparar um espaço especial ou palco onde
cada Família vai trazer escrito o porque gostam deste Santo. (fazemos um desfile de
cada um e cada Família explica para todos os presentes porque se vestiu deste ou
daquele santo)
5. Depois dizem o que devemos imitar destes santos apresentados.
6. Quando cada Família apresenta o seu “santo”, o animador diz com voz forte o
nome de cada santo representado e todas as crianças e famílias respondem: rogai
por nós!
7. Finalmente quando estejam todos apresentados, rezamos um Pai Nosso juntos e
passamos a outras atividades como: comer, cantar, jogar, partilhar…
8. Esta festa é especial em Portugal porque aqui sabemos como conviver.
9. Cada Família pode trazer algo de comida ou bebida para partilhar nesta festa.
10. Feliz festa!
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Com Jesus e com Maria
Missionários todo o dia!

Reflexão Biblica
Com Jesus somos uma Família revestida de Santidade.

Escutar a Palavra de Deus
1 COR 4, 20: “O REINO DE DEUS NÃO ESTÁ NAS PALAVRAS, MAS NA AÇÃO”.
PARA REFLETIR:
• Devemos aprofundar as atividades que alimentam os nossos compromissos missionários ou aquelas que nos afastam.

ças mais sobre Deus e a sua Família chamada
Igreja e vivendo menos do consumismo social.

• Grandes e pequenos na Igreja, devemos conhecer as riquezas espirituais que temos dentro desta grande Família Santa e que podemos
• O apóstolo Paulo está a pedir para não nos imitar. “Santos e Santas de Deus, rogai por nós!
desviarmos dos caminhos do Senhor.
• Uma das formas de viver a nossa espiritualidade missionária, é ensinando às nossas crianMIN
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“DAS CRIANÇAS DO MUNDO, SEMPRE AMIGOS”
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Tema do próximo encontro #3

Intercecer para que todas as
famílias sejam presentes de Deus

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

Para o próximo encontro
combinar com os pais para
que as crianças possam trazer marcadores e diversos
materiais para a realização
de um presente para celebrar o aniversário de Jesus
que nasce em Belém.
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