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

Amigo
animador
O mês de Maio é dedicado
às Mães, é dedicado a Maria, mãe de Jesus.
S. João Paulo II na carta
às mulheres de 29.6.1995
escrevia: “Obrigado a ti,
mulher-mãe, que te fazes
ventre do ser humano na
alegria e no sofrimento de
uma experiência única, que
te torna o sorriso de Deus
pela criatura que é dada à
luz, que te faz guia dos seus
primeiros passos, amparo
do seu crescimento, ponto
de referência por todo o
caminho da vida.”
Coloquemos nas mãos de
Maria cada uma das nossas
mães!

NOTÍCIAS
Novo Grupo da IM
S. Salvador de Ílhavo

Parabéns ao grupo da Infância Missionária de S. Salvador de Ílhavo, diocese de Aveiro,
que no segundo domingo da Páscoa realizou a sua consagração.
Infância Missionária: Rua ilha do Príncipe, 19 - 1170-182 Lisboa

“COM AS CRIANÇAS DO MUNDO, SEMPRE AMIGOS”

Intercecer pelas Mães
Infância Missionária com Maria em marcha pela VIDA.
OBJETIVO: motivar as crianças para serem ARAUTOS do milagre da VIDA, e juntos em
Portugal dar um SIM como Maria na defesa da vida.
Conteúdo central do encontro
Com as crianças e famílias da IM, vamos promover uma jornada nas nossas paróquias em favor da
vida. No possível para celebrar o dia da mãe, uma atividade que bem precisa Portugal e o mundo
inteiro. Para ser realizada o animador deve dar uma tarefa específica para cada participante, desta
forma:
Crianças da IM: serão os protagonistas no seu encontro de grupo da prendinha para as mães.
Famílias da IM: serão os anunciadores da atividade na paróquia e fora dela, especialmente levando
o convite para que estejam presentes nesta celebração as mães que estão grávidas e gostariam de
receber a Bênção do seu bebé no ventre.
Animador da IM: estará encarregado de toda a logística, especialmente do diálogo com o senhor
pároco.

ACTIVIDADE
1. Com as Crianças da IM:
No encontro com as crianças da IM vamos preparar uma prendinha
que possa ser feita pelos pequenos missionários, algumas sugestões:
• Uma fralda de papel e colocar dentro um cartão em que tem escrito
a data em que o pequeno que está no ventre foi apresentado a DEUS
e recebeu a Sua Bênção.
• Ou um coração.
• Ou uma flor.
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Passo a Passo: Celebração / Liturgia
II. Com as Famílias da IM:

O animador vai precisar de uma pequena reunião com os pais da IM para expor esta atividade, dizer que precisamos ajuda de todos nesta celebração da missa no dia da Mãe 2019, para
dar graças a Deus pelos nossos filhos
e agradecer a Deus, por todas as mães
presentes, especialmente por aquelas
grávidas presentes na Santa Missa do
dia da Mãe. (as famílias comprometidas serão anunciadoras da atividade
e levarão o convite pessoal especialmente para as mães grávidas).

III. Liturgia
Depois do diálogo com o senhor padre, poderíamos juntos realizar uma liturgia que mo-

+ Depois das mães presentes, vamos
convidar ir junto ao senhor padre as mães

tive com mais intensidade o anúncio da vida
neste dia da mãe, da seguinte forma:
• Neste dia, vamos fazer uma pequena procissão de entrada como marcha pela vida. Estarão presentes no átrio da igreja antes da
celebração todas as crianças da IM com alguns cartazes com frases especiais para este
dia: (algumas sugestões)
FRASES DA CELEBRAÇÃO:
+ Com Maria juntos pela vida.
+ Feliz dia mãe.
+ Mais vida
+ Obrigado mãe.
+ As crianças apoiamos o milagre da
vida.
+ Sem crianças o mundo é triste.

grávidas que convidámos para esta celebração da vida.
+ Começamos em procissão a nossa
celebração.
• Combinado com o senhor padre, vamos
preparar algumas oferendas para apresentar
neste dia, ao lado esquerdo e direito de cada
oferenda vamos acompanhar com velas que
serão levadas pelas crianças da IM:
ORDEM DAS OFERENDAS:
+ VELA – Pão e Vinho – VELA.
+ VELA – Palavra de Deus – VELA.
+ VELA – as prendinhas feitas pelas
crianças da IM- VELA.
+ AO FINALIZAR A ENTRADA DAS
OFERENDAS PEDIREMOS AO SENHOR
PADRE PARA CHAMAR AS MÃES GRÁVIDAS PARA LHES DAR A BENÇÃO E ENTREGAR A PRENDA FEITA PELOS NOSSOS PEQUENOS MISSIONÁRIOS. (que
bom ver o senhor padre colocar as mãos que
levantam o Cálice da salvação ser colocadas
no ventre das mães grávidas)
• No fim da missa pediremos ao senhor pároco para rezarmos juntos na igreja a nossa Senhora Mãe de todos os presentes no seu dia.

• O animador deve organizar com os pais
encarregados o momento da procissão, para
que seja algo organizado, de modo que, colocaremos um lugar para todos na procissão:
ORDEM DA PROCISSÃO.
+ Primeiro as crianças com as t-shirt
da IM e os cartazes para este dia.
+ Depois dos meninos da IM, juntamos
as mães para irem detrás dos pequenos.
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Com Jesus e com Maria
Missionários todo o dia!

Reflexão Biblica
Com Jesus e com Maria, somos arautos da vida.

Escutar a Palavra de Deus
Carta de S. Paulo aos Efésios 6, 1-3. 35.44-48.
PARA REFLETIR:
• Ser filhos é participar na alegria do Reino de
Deus onde todos somos chamados filhos.
• Como filhos devemos “apoiar” todas as mulheres que hoje escolhem como caminho “colocar no mundo um filho” e “dar a vida”.
• No modelo de amor familiar estamos empenhados em apoiar e proteger o dom da

maternidade que começa na fecundação e nunca deixa de se manifestar.
• Ser filho, ser mãe é participar no amor concreto de DEUS presente no mistério da vida.
• Um filho é um encontro de Luz com Aquele
que é Luz Eterna.
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Oração / Compromisso
ORAÇÃO

Obrigado meu Deus pelas nossas mães,
Obrigado Deus pelo mistério da maternidade,
por tantas mães que testemunham a ‘beleza da vida’
e nos fazem sentir a proximidade do teu amor.
Obrigado senhor por tantas mães que deixam de viver para si mesmas
e passam a viver com e para os seus filhos,
Hoje neste grandioso dia, com Jesus e com Maria
Apoiamos o milagre da vida. Ámen

“DAS CRIANÇAS DO MUNDO, SEMPRE AMIGOS”
“COM JESUS E COM MARIA, MISSIONÁRIOS TODO O DIA”
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Tema do próximo encontro #9

O anim
a
os cinc dor pode pr
o cont
inente eparar
co cor
sn
es par
a coloc as cindo alta
ar j
r
ção do durante a c unto
elebra
próxim
o enco
ntro.

Intercecer pelas crianças
de Portugal e do mundo inteiro

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