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

Amigo
animador
A Páscoa que vamos viver
tem de ser acompanhada
da música mais bela.
Tem de ser um verdadeiro hino de alegria porque
anunciamos a mais bela
notícia, a experiência mais
gratificante e mais enriquecedora:
Cristo Ressuscitou!
Anunciemos a todos
esta bela notícia com
cânticos de ALELUIA!
FELIZ PÁSCOA!

NOTÍCIAS
Encontro Interdiocesano de
Crianças

Parabéns diocese de Bragança-Miranda pelo encontro interdiocesano de crianças no
dia 16 de Março, no qual estiveram representadas as Dioceses de Bragança-Miranda
e Viana do Castelo.
Infância Missionária: Rua ilha do Príncipe, 19 - 1170-182 Lisboa

“COM AS CRIANÇAS DO MUNDO, SEMPRE AMIGOS”

Intercecer pela família paroquial
Viver na Páscoa é viver na luz do Ressuscitado
OBJETIVO: motivar as crianças da IM para que realizem juntos a Visita Pascal para algumas famílias da paróquia. Conscientemente depois de um processo feito com os grupos
da IM, eles passam de ser espectadores a protagonistas da missão, levando a alegria e a
luz de Cristo Ressuscitado, desde pequenos começam a integrar-se como Epifania do
Reino de Deus e como contributo para a nova evangelização.

Conteúdo central do encontro
neste dia vamos reunir todas as famílias da IM para realizar esta grandiosa visita pascal guiada pelas
crianças.

ACTIVIDADE:
Visita Pascal guiada pelas crianças
1. O animador deve falar da atividade com
o senhor pároco e com as famílias da IM,
igualmente deve procurar as famílias que desejem receber a visita pascal das crianças da
IM. Vamos combinar para que neste dia todos levem as t-shirts da IM e os cartazes.
2. A jornada vai começar na igreja junto ao
círio Pascal ou junto do Sacrário, reunidos
todos com o senhor padre pedimos a bênção para Sair como missionários, testemunhas da Ressurreição. O animador deve levar
alguns santinhos/postais feitos pelas crianças
ou pelas famílias para deixar como lembrança em cada casa visitada.
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Passo a Passo:
Visita Pascal pela comunidade paroquial
1. Depois de receber a bênção do senhor padre, pedimos a luz do círio pascal e acendemos as velas que as crianças levam na visita. Para este dia devemos levar uma Cruz enfeitada com flores e duas velas acesas e para ser ordenados na procissão podemos fazer
as nossas visitas assim:
• Na frente vai o cartaz da IM.
• Depois vão duas crianças com campainhas.
• Depois duas velas acesas e no centro a Cruz para apresentar na visita.
• Que bom que esta atividade seja feita pelas crianças para que seja um
momento onde as crianças evangelizem famílias.

2. Que vamos fazer nas visitas:
• Saudação das crianças: (amigo animador devemos fazer ensaio
com pais e crianças para que saibam o que têm de fazer nas famílias)
as crianças dizem:
“A paz de Cristo ressuscitado esteja nesta casa aleluia, aleluia”
Todos respondem: “Ámen, Aleluia, aleluia”.
3. O animador ou algum familiar das crianças prepara e faz a seguinte leitura:
Leitura dos Actos dos Apóstolos (10, 25-26.34-35.44-48)
Naqueles dias, Pedro chegou a casa de Cornélio. Este veio-lhe ao encontro e prostrou-se
a seus pés. Mas Pedro levantou-o, dizendo: “levanta-te, que eu também sou um simples
homem”. Pedro disse-lhe ainda: «na verdade, eu reconheço que Deus não faz aceção de
pessoas, mas, em qualquer nação, aquele que O teme e pratica a justiça, é-lhe agradável.» Ainda Pedro falava, quando o Espírito desceu sobre todos as que estavam a ouvir a
palavra. E todos os fiéis convertidos do judaísmo, que tinham vindo com Pedro, ficaram
maravilhados, ao verem que o Espírito Santo se difundia também sobre os gentios, pois
ouviam-nos falar em diversas línguas e glorificar a Deus. Pedro então declarou: «poderá
alguém recusar a água do batismo aos que receberam o Espírito Santo, como nós?
E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então pediram-lhe que ficasse
alguns dias com eles.
Palavra do Senhor - Resposta: Graças a Deus.
4. Reflexão Biblica, Oração e Compromisso (ver página 4).
5. Procurar algum cântico do tempo pascal para fazer em todas as casas
depois da leitura.
Aleluia, aleluia. Finalizam juntos com a oração.
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Com Jesus e com Maria
Missionários todo o dia!

Reflexão Biblica

Com Jesus todos somos irmãos.Todos somos chamados a acolher
o amor de Deus

Escutar a Palavra de Deus
Leitura dos Actos dos Apóstolos 10, 25-26.34-35.4448. • Quem partilha e faz o bem agrada a Deus.
PARA REFLETIR:
• O animador pergunta, como podemos refletir esta palavra? O que podemos dizer para
esta família?
As crianças respondem (a animador deve ensinar as respostas):
• Para Deus todos somos iguais e para todos
tem amor.

• O Espírito Santo guia e transforma-nos como
missionários.
• Todos os filhos de Deus somos acolhedores
no amor de Deus.
• As crianças hoje levamos alegria para toda a
igreja.

Oração / Compromisso
ORAÇÃO
Para terminar a nossa visita pascal em cada casa, rezamos
juntos o Pai Nosso e uma Ave Maria. Passamos para outra
família para levar a boa notícia pascal.

MINI COMPROMISSO
As famílias da IM que acompanham esta jornada ficam comprometidas para ao final do dia rezarem em casa pelas famílias que
os seus filhos visitaram em nome
de Cristo Ressuscitado, e assim, as
crianças compreenderam que a
nossa missão de rezar não acaba;
sempre podemos rezar pela paz
do mundo inteiro.

“DAS CRIANÇAS DO MUNDO, SEMPRE AMIGOS”
“COM JESUS E COM MARIA, MISSIONÁRIOS TODO O DIA”
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Tema do próximo encontro #8

Intercecer pelas Mães!

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

O animador deve falar com
o pároco que a próxima atividade se fará uma marcha
pela vida (procissão de entrada na eucaristia) e pedir às crinaças que tragam
marcadores, tesouras e cola
para preparar uma prendinha para o dia da mãe.
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