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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

1º Encontro
Interdiocesano da IM
A Diocese de Aveiro irá organizar
o 1º Encontro Interdiocesano
para os grupos e famílias da I.M.
no dia 23 de fevereiro de 2019,
das 9H30 até 16H00, com o tema:
“ Um coração, Uma Missão”.

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

“COM AS CRIANÇAS DO MUNDO, SEMPRE AMIGOS”

Intercecer pela Infância e Adolescência
Missionária
“Infância e adolescência, juntos sempre na linha de frente da
vida e na missão da igreja”

OBJETIVO: fazer um encontro de animação que motive o protagonismo ativo da infância e adolescência na paróquia e na igreja, depois de uma formação eles mesmos possam
expor o seu carisma na paróquia. Reunidos os dois grupos estudaremos a seriedade
do compromisso e do carisma ao serviço dos outros, especialmente desde a vida dos
nossos modelos de ajuda e oração OS PASTORINHOS DE FÁTIMA. Ajudamos para
compreender em 3 passos simples como podemos ser:
1- EXEMPLO
II- ESPERANÇA III- SOLIDARIEDADE
Conteúdo central do encontro
Apresentar os pastorinhos como exemplo de amizade com Deus neste mundo jovem que não
quer falar com Deus, nem viver no amor divino e juntos IM e adolescência propor um estilo de
vida: igreja viva, onde a solidariedade é o principal objetivo. Fazer o bem em todo o momento sem
procurar protagonismos, só com a intenção de ser felizes ajudando as crianças que mais precisam
da nossa ajuda no mundo inteiro. Rezar e agir como uma forma de viver.

Projectos que a IM Portugal apoia este ano:

Benim – Diocese de Abomey - Apoio ao orfanato
“St. Enfant Jésus”: ajuda para sustentar os órfãos e
crianças abandonadas.
Rep. Centro Africana – Diocese de Bangassou –
Ajuda ao programa de escolaridade da escola da Paróquia de St. Bernard de Gambo.
Sudão do Sul – Diocese de Torit – Ajuda na reconstrução de escolas para crianças na Paróquia de
Nossa Senhora do Socorro.

INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA juntos sempre
na linha de frente da vida e na missão da igreja, para
isso eles devem expor:
• O seu carisma: ajudar e ser amigos de todas as
crianças do mundo.
• O seu projeto: rezar e ajudar no possível para
que outras crianças conheçam Jesus e possam realizar-se como pessoas na escola, na família, no continente.
• Objetivo: sensibilizar o sentido da partilha e da
solidariedade dentro das paróquias, colocando um
sentido mais amplo e universal de ajuda ao próximo, que seria viver realmente a palavra católica, que
significa: UNIVERSAL.
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Passo a Passo:
1. Este encontro passa pelas três etapas anteriormente mencionadas, a primeira (EXEMPLO DE VIDA) é um momento de formação dos participantes.
O animador deve dividir em vários grupos para estudar juntos a vida dos pastorinhos que estará em anexo no final deste guião, pode ser feito com perguntas ou jogos, como quiser apresentar este momento de estudo missionário.
2. Depois de estudar, pedimos para que cada grupo faça uma breve exposição
para todos ficarem a saber uns dos outros o que é que descobriram. O animador deve tentar que esta formação seja breve para passar ao momento 2.
3. O momento 2 (MOTIVOS DE ESPERANÇA) será utilizado para preparar
as pagelas (PARA ESTE MOMENTO PODEM PARTILHAR SUGESTÕES) ou
material que possamos expor ou vender no fim da missa da Epifania, colocando especial atenção à vida dos pastorinhos e acompanhando de fotos do
projeto que apoiamos na IM do continente africano. (o animador deve explicar
este momento como uma unidade de oração com o serviço aos outros) especialmente ajudando as crianças que mais precisam da nossa oração e ajuda
material.

4. Já feito todo o material no grupo, colocamos uma messa onde podemos
mostrar na igreja como animação mini-missionária, e ficamos no momento
de SOLIDARIEDADE universal “juntos pelas Crianças do mundo inteiro”. O
animador deve falar com o senhor pároco para pedir que seja anunciado depois da missa que os pequenos missionários estão apoiando e evangelizando
fora da igreja e precisam da ajuda de todos depois da santa Missa. Pediremos
a todas as famílias da IM para que acompanhem os filhos neste momento
fora da igreja com as t-shirts da IM. (amigo animador devemos preparar as
crianças para que elas mesmas falem do projeto que estão a apoiar em África e seja um momento onde crianças evangelizam as paróquias).
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Com Jesus e com Maria
Missionários todo o dia!

Reflexão Biblica
Com Jesus todos somos solidários.

Escutar a Palavra de Deus
ACTOS DOS APÓSTOLOS 20, 35
O PRÓPRIO JESUS DISSE: “ A FELICIDADE ESTÁ MAIS EM DAR DO QUE EM RECEBER”.
PARA REFLETIR:
• A verdadeira alegria do evangelho é saber
que não precisamos de riquezas para ajudar os
que mais precisam.
• Este mandato não vem de fora, nem é obrigado para ninguém, é o melhor caminho para
experimentar uma alegria de conviver.
• O propósito de Dar, vem do profundo do
coração, quando experimentamos Deus no
sorriso dos outros.

• Dar é passar do egoísmo ao caminho da amizade e do bem comum.
• A alegria de dar é fazer parte de nós o sofrimento de muitas crianças que precisam e sabemos que podemos ajudar.

Oração / Compromisso
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Senhor Deus omnipotente,
que no dia da Epifania
revelastes o vosso Filho Unigénito
aos gentios guiados por uma estrela,
levai-nos a contemplar o teu rosto e a vossa Glória
naquelas crianças que mais precisam da nossa ajuda e oração.
Ámen

“DAS CRIANÇAS DO MUNDO, SEMPRE AMIGOS”
“COM JESUS E COM MARIA, MISSIONÁRIOS TODO O DIA”
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Tema do próximo encontro #5
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Intercecer pelo amor dos casais.
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Mais informações : infanciaomp.pt@gmail.com / +351 935 899 233

Para o próximo encontro
as crianças têm a missão de
trazer fotos felizes com os
pais, de atividades de família, e em especial do dia do
matrimónio.
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