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

Amigo
animador
Queridos amigos,
Vamos entrar em férias.
Todos pensamos no Sol,
na praia, no campo…
e descansar!
A Missão está sempre viva
e não descansa. Ela precisa
de nós em qualquer lado e
onde quer que estejamos.
É por isso que, como São
Paulo, também nós anunciamos Jesus a tempo e a destempo, quer dizer: SEMPRE!
Boa Missão.

NOTÍCIAS
Festa das Missões - IM - Jornadas Diocesanas Juventude

As Estrelas Missionárias (Porto) participaram na Festa das Missões realizada no Porto, a 19 de Maio de 2019. As crianças vestiram-se a rigor para a Oração dos Fiéis, onde se pediu por todos
os missionários e, no fim da Eucaristia, participaram com as suas
cantorias na animação cultural.

O grupo dos Baguinhos Missionários (Vila Real) estiveram mais
uma vez em missão, a dar o seu testemunho e a contarem as
suas experiências dos encontros felizes! Desta vez nas Jornadas
Diocesanas da Juventude!
Infância Missionária: Rua ilha do Príncipe, 19 - 1170-182 Lisboa

“COM AS CRIANÇAS DO MUNDO, SEMPRE AMIGOS”

Intercecer pelas crianças de Portugal
e do mundo inteiro.
Infância Missionária prontos para abrir a porta da Missão.
OBJETIVO: para celebrar juntos o dia o mês da criança, vamos preparar um encontro
para celebrar na nossa paróquia vizinha ou convidamos um grupo de amigos da catequese para viver esta celebração.
Conteúdo central do encontro
Este encontro tem que ser preparado com as crianças da I.M. para que aqueles que estejam
presentes compreendam os três momentos: oração-celebração e missão.

ACTIVIDADE: Oração-celebração e Missão
1º Momento (Fora da Igreja)
(Começamos esta Oração fora da Igreja, junto Animador: Tens razão. Hoje queremos fazer
da porta principal, esta deve estar fechada).
uma oração especial. E diante desta porta podemos pensar que Deus sempre nos acolhe.
Animador: Abri-vos portas eternas, deixai en- Mas temos nós vontade de lhe abrir a porta
trar o Rei da glória! (Salmo 24)
do nosso coração? Temos vontade de O co(Bate uma vez à porta)
nhecer melhor?
Às vezes parece que esta porta é muito pesaCriança: Porque é que estamos diante desta da para abrir. E outras vezes, que ela se fecha
porta?
muito rápido, muito depressa. Por isso precisamos de muitos braços para a manter aberta.
Animador: Olhai para esta linda porta. No dia Abri-vos portas eternas, deixai entrar o Rei
do vosso Batismo, o Sr. PadreVeio acolher-vos da glória!
aqui à porta. Com ele, os teus pais e padrinhos (Bate uma terceira vez à porta. Do interior
que te traziam ao colo, e também toda a famí- duas pessoas abrem a porta devagarinho).
lia e amigos, entrastes na Igreja.
Hoje ao estarmos aqui queremos lembrar que Criança: Olhai, as portas abrem-se de par em
ao passar por esta porta, entramos na casa de par!
Deus. E Deus está sempre aberto para nós:
Deus acolhe-nos sempre na sua casa.
Animador: Claro! É preciso apenas um peMas às vezes nós estamos longe d’Ele. A porta queno esforço para permitir que as portas do
do nosso coração está fechada. Não é?
nosso coração se abram, também, de par em
Deus acolhe-nos sempre na sua casa, mas nós par, não é ?
nem sempre o colhemos no nosso coração. E Elas abrem-se sozinhas para o Rei da glória
assim o Rei da glória não pode entrar.
que é Jesus Cristo, Ele é a própria Porta.
Quereis entrar e deixar entrar Jesus no vosso
coração?
Criança: Mas quem é esse Rei da glória?
Todos: Sim! Queremos caminhar com Jesus.
Animador: Esse Rei da glória é Jesus Cristo Queremos entrar por Ele. Ele é a porta semque nós queremos conhecer mais e melhor pre aberta para todos.
Abri-vos portas eternas, deixai entrar o Rei Queremos que Ele também entre no coração
da glória!
de todos nós.
(Bate uma segunda vez à porta)
Animador: Então entremos. Escutemos a voz
que nos chama, prestemos atenção ao ouvido
Criança: Porque é que hoje estamos diante do nosso coração. É Deus quem está a chamar.
desta porta? Nós não estamos aqui por causa (Entram todos ao som de um cântico, como
de nenhum Batismo, não é?
se fossemos em procissão até junto do altar,
onde já está uma porta aberta) - 2º Momento.
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Passo a Passo: 2º Momento (Dentro da Igreja)
(em procissão a caminho do altar cantam)
VÊM COM ALEGRIA

mos passando a luz de uma vela para as outras.
Como missionários queremos transmitir a alegria desta luz a todos.

Vêm com alegria, Senhor, cantando vêm com
alegria, Senhor,
os que caminham pela vida, Senhor, semeando a
tua paz e amor.
Vêm com alegria, Senhor, cantando vêm com
alegria, Senhor,
os que caminham pela vida, Senhor, semeando a
tua paz e amor.

(Em procissão e com as velas acesas vão de novo
até junto do altar ou do Sacrário. Aí começam
por dizer onde e porque é que querem levar a
Luz).

1.Vêm trazendo mais esperança / ao mundo que
vive na ansiedade, / ao mundo que busca e não
encontra / caminhos d’ amor e d’ amizade.
2. Vêm fazendo corajosos / esforços fraternos
pela paz, / desejos d’ um mundo mais humano, /
fundado no bem e na verdade.

Criança 2: Eu quero levar a luz à OCEANIA,
que a luz passe de ilha em ilha e que tudo fique
mais iluminado.

(Ao chegar junto do altar, o Animador continua)

Criança 4: Eu quero levar a luz à AMÉRICA,
para que em todas as crianças cresça a alegria.

Animador:“Eu sou a porta. Se alguém entrar por
mim estará salvo” (Jo 10,9).
(O Animador convida cada criança a passar pela
porta e a trazer apenas um dos objetos ou uma
folha onde está escrito uma palavra [exemplo:
AMAR… SALVAÇÃO… PERDÃO….], tantas
quantas as crianças. Depois convida-as a dialogar sobre a palavra ou o objeto que escolheu e
porquê).
(Após esse diálogo todos juntos vão até à Pia
Batismal onde tem preparado o cirio pascal aceso e no seu momento faz que as crianças acendam as suas velas)
Animador: Aqui foi onde começou a vossa vida
de cristãos.
Todos fomos batizados em Nome do Pai, e do
Filho e do Espírito Santo.
Aqui começou a nossa vida de pequenos missionários, não é?
Todos: Sim. Aqui recebemos a Água e também
a Luz.
Criança 1: No mundo há muitas crianças que
não têm água potável para beber e às vezes nem
água para se lavar.
Criança 2: No mundo há muitas crianças que
não têm luz.
E não conhecem a verdadeira Luz que é Jesus.
Animador: Como missionários queremos levar
a Luz de Jesus a todos, não é?
Agora vamos acender as nossas velas no Círio
Pascal que representa Jesus ressuscitado e va-

Criança 1: Eu quero levar a luz à ÁSIA, esse
continente enorme, para que todos sejam iluminados por Jesus.

Criança 3: Eu quero levar a luz à ÁFRICA, que
a luz seja o alento para a verdadeira paz.

Criança 5: Eu quero levar a luz à EUROPA, para
que iluminados por Jesus estejamos dispostos a
ser melhores discípulos missionários.
Animador: Rezemos agora o Pai Nosso Missionário.
		
Todos: PAI NOSSO…
Animador: Entrámos na casa de Deus pelas portas eternas. O Rei da glória, Jesus Cristo, entrou
connosco e esteve sempre no meio de nós, neste encontro de oração.
Agora Ele diz-nos: Quereis ser mensageiros da
Luz?
Todos: Sim. Queremos ser mensageiros da Luz!
Animador: Ide e iluminai o mundo.
(Terminam com um cântico)
Esta luz pequenina
Esta luz pequenina, vou deixá-la brilhar
Esta luz pequenina, vou deixá-la brilhar
Esta luz pequenina, vou deixá-la brilhar
Vou deixá-la, vou deixá-la… Brilhar!
Esta luz de Cristo…
Onde quer que eu vá…
No homem que encontro…
No coração que sofre…
Nos caminhos da vida…
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Com Jesus e com Maria
Missionários todo o dia!

Reflexão Biblica
Com Jesus abrimos as portas da Missão.

Escutar a Palavra de Deus
João 9, 10 - “Eu sou a porta. Se alguém entrar por
mim estará Salvo.” 35.44-48.
• Nos momentos difíceis da vida, na tempestade,
nos fortes ventos, Jesus sempre tem as portas aber• Jesus é a porta sempre aberta e chama a todos tas para podermos entrar e estar seguros.
para viver na sua casa.
• Jesus tem preparada a sua casa para receber-nos
juntos ao Pai do Céu.
• Na I.M. somo protagonistas da missão e com Jesus
ajudamos para que todas as crianças conheçam o
caminho para chegar ao Céu, conheçam Jesus.
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o vosso Espírito de alegria, de unidade, de Fé.
Faz que unidos na mesma esperança,
estejamos sempre reunidos
para proclamar a gloria do Vosso Nome
aqui na terra como no céu. Ámen.
PARA REFLETIR:

Oração / Compromisso

“DAS CRIANÇAS DO MUNDO, SEMPRE AMIGOS”
“COM JESUS E COM MARIA, MISSIONÁRIOS TODO O DIA”
ORAÇÃO A MARIA
Ó Mãe de Misericórdia,
Nós vos saudamos, Mãe do Redentor,
Nós vos saudamos,Virgem gloriosa;
Nós vos saudamos, nossa Rainha!
Ó Rainha da Esperança,
mostrai-nos a face do vosso divino Filho;
guiai-nos pelos caminhos da Santidade;
dai-nos a alegria daqueles que sabem dizer “sim” a
Deus!

Satisfazei os anseios das crianças vítimas da fome e da
guerra!
Ó Rainha da Justiça,
Alcançai-nos o amor filial e fraterno;
Alcançai-nos ser amigos dos pobres e dos humildes;
Alcançai para os povos da terra o Espírito da fraternidade!

Ó Nossa Senhora da África
Alcançai-nos do vosso Divino Filho
A cura para os doentes,
A consolação para os aflitos, o perdão para os pecaÓ Rainha da paz,
dores;
Satisfazei as mais nobres aspirações dos jovens africaIntercedei junto do vosso Divino Filho pela África
nos;
E alcançai para toda a humanidade,
Satisfazei os corações sedentos de justiça, paz e recon- A salvação e a paz!
ciliação;
Ámen.
Mais informações : infanciaomp.pt@gmail.com / +351 935 899 233
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