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Iniciamos este novo guião para a formação das crianças da família I.M com uma oração
com todos os nossos pequenos missionários:

Jesus amigo das crianças.
Tu queres colocar-nos em Missão.
Envia-nos com o vento do teu Espírito;
Ilumina-nos com o fogo do teu Amor
Para sentirmos a tua presença sempre nova.
Ajuda-nos, Jesus, a Partilhar:
A tua vida e a nossa vida,
O teu encanto e o nosso encanto,
A tua ternura e a nossa ternura,
O teu amor e o nosso amor
Com todos os que andam tristes,
Feridos e sem esperança.
Faz que a todos levemos
As tuas palavras de Evangelho
Em gestos de luz, de paz e alegria.
E a todos contagiemos
O nosso entusiasmo
De crianças da Infância Missionária.
Ámen.

01

Apresentação
20

17

20
22
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Apresentação do Guião

Nos próximos 5 anos pastorais (2017-2022), queremos fortalecer e desenvolver o lema da
Infância Missionária «IM» em Portugal e com a mão aberta gritamos: DAS CRIANÇAS DO
MUNDO, SEMPRE AMIGOS! A IM terá para cada ano pastoral, um dedo da mão e um verbo
associado, apresentando um Guião cada ano, com uma cor dos 5 continentes e uma criança
que representa cada continente.

Lema: PARTILHAR
Para este ano o nosso objetivo é ajudar as crianças a entender o sentido missionário da
partilha: partilha da vida entregue a Jesus e serviço pelos irmãos. Procuramos que elas
entendam que a vida cristã exige um compromisso de levar a Boa Nova a todos, em todos
os momentos e a todos os lugares.

Cartaz
O Cartaz deste ano tem como objetivo principal identificar e exercer o carisma próprio
da I.M. (SOLIDARIEDADE) especialmente apoiando alguns grupos da Infância de países
como Venezuela, Peru e Brasil, do continente da América.
Infância Missionária em Portugal está a crescer e a dar bons frutos na evangelização, por
isso neste ano de pastoral vamos colocar especial atenção nas crianças do continente
da América. Significa que depois de fazer amigos na ÁSIA e na ÁFRICA (guião 1 e 2)
passaremos ao momento de ajudar outras crianças do mundo.
Em Portugal já é uma realidade que as crianças evangelizam crianças, por isso colocamos
três crianças no centro do cartaz, a primeira que representava o guião #1 (ÁSIA), e
continua como mini-missionária no guião # 2; a segunda que representa o guião # 2
(ÁFRICA), e continua como mini-missionário no guião 3 #. AGORA vem acompanhar o grupo
uma menina que representa o continente da América que representa o gesto do dedo três.
Significa que passamos do continente da Ásia e do continente da África para o continente
da América, assim somos sempre amigos das crianças do mundo inteiro. Isto indica que o
nosso processo tem continuidade e que o trabalho da IM não acaba porque é universal.

Objetivos
Animar e motivar o protagonismo ativo da infância e adolescência nas paróquias e na
igreja universal, onde, depois de uma formação, as crianças da IM possam expor o seu
carisma na paróquia, nas famílias, nos grupos, nas escolas e compreendam o seu caminho
e lugar na vocação da Igreja. Desde crianças o grande missionário se levanta.

Objetivos específicos
Que as crianças da IM conheçam e amem Jesus como modelo para que sejam e vivam como Ele.
Apresentar Jesus numa linguagem e realidade adequada para as crianças, ajudando a
compreender a sua colaboração nesta missão universal com todas as crianças do mundo.
Procuraremos que as crianças compreendam o seu vínculo com Deus e com a Igreja.
Criar consciência dentro das paróquias da missão universal da Igreja, especialmente com as
Crianças.
Criar espaços familiares com estes encontros da IM vinculando as famílias neste trabalho
missionário.

02

1º ENCONTRO
PARTILHAR A VIDA É UMA MISSÃO

“INFÂNCIA MISSIONÁRIA
E O MAPA DA SOLIDARIEDADE”
OBJETIVO:
Fortalecer nas crianças o sentido evangélico da solidariedade e passados estes dois anos
de formação missionária com o grupo chegar ao momento de fazer vida este compromisso
de ajudar outras crianças com o lema: Ser solidários é um compromisso missionário. Para
isso, centramo-nos no continente vermelho: América.

Conteúdo central do encontro
Para esta missão já temos três grupos que precisam a nossa ajuda de diferentes lugares
da América: um grupo da Venezuela, um grupo duma ilha do Peru e outro grupo do Brasil.
Estamos a criar uma ponte missionária de solidariedade com estas crianças que precisam
comida e material escolar.

Metodologia
Neste encontro o animador deve centrar o diálogo com as crianças da IM no que vai ser o
nosso mapa de ajuda, vai falar destes três grupos que precisam o nosso apoio: Venezuela,
Brasil e Peru. (Venezuela e a situação alimentar das crianças, Brasil o apoio escolar e
Peru-Colômbia apoiamos um grupo da floresta amazónica ).

PASSO A PASSO DA ATIVIDADE
1. Para este primeiro encontro vamos todos vestidos com t-shirt vermelha, como
parte do trabalho que vamos fazer com o continente da América. Começamos com
esta saudação: DAS CRIANÇAS DO MUNDO, SEMPRE AMIGOS! DAS CRIANÇAS DA AMÉRICA,
SEMPRE AMIGOS!
2. O animador para ajudar as crianças a situar este continente deve ter preparado um
mapa deste continente, depois, damos as fotos das três bandeiras dos três países que
temos para ajudar e pedimos que colem estas bandeiras no país que corresponde. Onde
fica este país?
3. Dizemos para as crianças da IM que chegou uma carta muito importante de algumas
crianças destes três países e estão a pedir ajuda para comer e poder estudar e
perguntamos: será que podemos ajudar? Claro que sim! Com eles somos sempre amigos,
sempre irmãos!

03

VENEZUELA
PERU

BRASIL

4. Passamos para as crianças do grupo alguns rostos de crianças da Venezuela, do
Peru e do Brasil e pedimos para colar cada menino no país que corresponde. (falamos
da situação das crianças da Venezuela, das necesidades que pode ter uma criança na
floresta amazónica e do apoio para os pequenos que querem estudar).
5. As crianças indígenas utilizam muito as suas coroas nos momentos das cerimónias
com as suas comunidades, isso faz parte da alegria da celebração. Hoje nós vamos fazer
as nossas coroas da alegria para lhes dizermos que queremos apoiá-los neste momento
difícil. Não esqueçam fazer uma selfie com as coroas para enviar para os nossos amigos
da amazónia!!!!!!!
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REFLEXÃO BIBLICA

“Com Jesus, José e Maria partilhamos com alegria”
Actos dos Apóstolos 20, 35-36.
VAMOS REFLETIR O EVANGELHO:
O próprio Jesus disse: a verdadeira felicidade está mais em dar do que em receber.
Para dar, temos que trabalhar e não deixar de orar por aqueles pequenos que mais
precisam.
A nossa maior resposta vem de Deus que vê as nossas ações. Deus ajuda para que o nosso
coração missionário esteja cheio de bondade.
Nós podemos partilhar comida, vestuário e material escolar, mas, o mais importante
deve ser a nossa oração.
Amigos da Infância, quem sabe rezar, também sabe dar. Peçamos a Deus forças para
fazer o bem em todo momento.
PARA TERMINAR PODEMOS PARTILHAR O EXEMPLO DA MENINA MARIA GORETTI com
o nosso grupo: O dia 6 de julho é a festa de Santa Maria Goretti, uma menina de
onze anos que foi assassinada com 14 punhaladas por resistir a uma violação. Antes
de morrer perdoou ao seu assassino. O Papa Pío XII definiu-a como “pequena e doce
mártire da pureza”.

ORAÇÃO
Jesus amigo das crianças.
Tu queres colocar-nos em Missão.
Envia-nos com o vento do teu Espírito;
Ilumina-nos com o fogo do teu Amor
Para sentirmos a tua presença sempre nova.
Ajuda-nos, Jesus, a Partilhar:
faz que a todos levemos os teus gestos de solidariedade
e com todas as crianças da américa possamos fazer vida e missão.
Ámen.

COMPROMISSO
Comentar com todos lá em casa que vamos fazer vida a nossa missão e que vamos fazer
atividades para ajudar as crianças da Venezuela, do Peru e do Brasil. E com eles seremos
sempre amigos!
Nota: amigo animador todas as atividades a seguir devem ser dialogadas e combinadas
com o pároco e assim estaremos em comunhão com esta pastoral paroquial missionária.
O lema para o próximo encontro será: “Juntos pela Venezuela”.
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2º ENCONTRO

FÉ E MISSÃO
PARTILHAR É ALGO QUE SE CONSTRÓI
INFÂNCIA MISSIONÁRIA
FAZ UM OUTUBRO SOLIDÁRIO
OBJETIVO:
Formar as crianças da IM no sentido da partilha e da caridade, assim, unir forças
para ajudar, especialmente as crianças que mais precisam. No mês de outubro, mês
das missões, o nosso objetivo com a Infância Missionária é criar atividades e espaços
que possam apoiar um refeitório para aquelas crianças que neste momento sofrem
no mundo. Com o lema: de todas as crianças da América, sempre amigos! Sabes o que
acontece com as crianças da Venezuela? E da Amazónia?

Conteúdo central do encontro
Este encontro tem dois momentos: chamados: “FÉ” que signifca Formados e Enviados.
Formados: tem como resultado um trabalho de formação com as crianças, centrando o
tema em: sabes o que significa “crianças ajudam crianças”? Perfeito, já sabem qual é o
nosso carisma!!!!!
Enviados: em grupo vamos realizar a nossa missão na paróquia.

Metodologia
Ninguem é tão pobre que não possa dar algo com alegria. Realizaremos com as crianças
da IM alguns cartazes com algumas frases que ajudem para animar esta atividade
missionária, sem esquecer que esta ajuda vai chegar principalmente para um grupo de
crianças da Venezuela, do Peru e do Brasil que foram contactados pelas OMP.

PASSO A PASSO DA ATIVIDADE
1. ENCONTRO DE FÉ. (F) FORMADOS e (E) ENVIADOS.
2. (F) no encontro de formação com as crianças da IM vamos lembrar:
Todo o batizado está chamado a ser luz para os outros.
Somos luz quando podemos ajudar os outros, por isso ajudamos quem mais precisa.
Podemos centrar o tema no siguente: quem é Jesus para IM?
Pedimos que cada um diga quem é Jesus? O animador pode colocar no centro algo que
represente cada resposta: luz, pão, água e fotos com as crianças da América. E podemos
ajudar com isto:
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JESÚS É LUZ, ILUMINA O CAMINHO.
JESÚS É PÃO PARA AQUELE QUE ESTÁ FAMINTO.
JESÚS É ÁGUA QUE DÁ VIDA.
JESÚS É CURA PARA AQUELE QUE ESTÁ DOENTE.
JESÚS É AMIGO DAS CRIANÇAS QUE ESTÃO SOZINHAS.
JESÚS É SALVAÇÃO PARA AQUELE QUE ANDA PERDIDO.
3. Jesus É pão da vida: A SEGUIR vamos motivar o grupo para realizar alguns cartazes
com fotos e frases que possam motivar o sentido da solidariedade na paróquia:
Juntos pelas crianças da América!
Partilha o pão de cada dia com alegria!
Uma criança precisa ajuda!
4. Depois combinado com o pároco, vamos juntos com o grupo no fim da missa para a porta
da igreja com os nossos cartazes. (amigo animador este momento deve ser dialogado
com o pároco e comentar-lhe que isto está a ser parte do processo de formação da
IM) realmente esta ajuda vai chegar para um grupo de crianças da Venezuela que foi
contactado pelas OMP de portugal.
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REFLEXÃO BIBLICA

“Com Jesus, a nossa caridade se faz vida”
Mateus 25, 35-36.
VAMOS REFLETIR
Todo o mini-missionário está para dar-entregar alegria e com as suas pequenas
capacidades fazer que a vida das outras crianças se torne alegria.
Um coração cheio de Jesus, faz o bem em todo momento, mesmo sem conhecer o rosto
daquele que mais precisa.
O nosso pequeno coração missionário está cheio de caridade e solidariedade e somos
felizes porque podemos levar vida e alegria onde mais precisam.

ORAÇÃO
Senhor Jesus,
as nossas pequenas mãos estão preparadas para ajudar
e os nossos lábios sempre prontos para rezar.
Faz que o nosso coração esteja sempre unido ao teu. Ámen.

COMPROMISSO
Peçamos ajuda aos nossos pais para que esta ajuda também esteja dentro do coração das
nossas famílias missionárias e juntos em família ajudemos as crianças da Venezuela.
Nota: para o próximo encontro o animador deve levar informação das crianças da
Amazónia para partilhar no grupo da IM.
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3º ENCONTRO
REINAR É SERVIR
PARTILHAR ALEGRAMENTE
COM AS CRIANÇAS DA AMÉRICA
INFÂNCIA MISSIONÁRIA
FAZ UM BANQUETE SOLIDÁRIO
OBJETIVO:
Fazer da celebração da solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo Rei do Universo, uma
oportunidade de estar em comunhão com toda Igreja de Cristo Rei, especialmente
com o continente da América, onde procuramos servir e não ser servidos, partilhamos
a possibilidade de transformar o mundo no amor, missão que Jesus deixou na Igreja
ao estabelecer o seu Reino de paz, justiça. “Quem não vive para servir, não serve para
viver”.

Conteúdo central do encontro
Neste encontro apresentamos como tema central o sentido de ajudar os que mais
precisam, missão que recebemos de Jesus. A igreja tem sentido quando encontra a sua
verdadeira alegria no serviço, ser missionário é estar onde mais precisam de ajuda e
de oração.

Metodologia
Com as famílias missionárias e todas as crianças vamos preparar uma atividade com
o tema central: “o serviço missionário”. Vamos combinar um jantar missionário onde
se possa partilhar algo de cultural: jantar missionário paroquial, onde convidamos
alguém para cantar, alguém para dar o seu testemunho missionário ou algo que possa
animar o jantar da missão.

PASSO A PASSO DA ATIVIDADE
- Este encontro tem dupla intenção: 1. Batizados: apresentar o serviço missionário
para as crianças da Infância Missionária como alegria que vem de Deus. 2. Enviados:
sensibilizar as nossas paróquias no sentido de ajudar os que mais precisam,
especialmente as crianças do mundo inteiro.
“Batizados e Enviados: a Igreja de Cristo em missão no mundo”. Trata-se de “pôr a missão
de Jesus no coração da Igreja, transformando-a em critério para medir a eficácia de
suas estruturas, os resultados do seu trabalho, a fecundidade de seus ministros e a
alegria que eles são capazes de suscitar.
Momento 1: (batizados) com as crianças da IM vamos partilhar e refletir porque é que
desde o batismo somos missionários, chamados como sacerdotes, profetas e reis!
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Amigos da IM. No batismo no momento da unção com o crisma o senhor padre diz: Deus
todo-poderoso, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, que te libertou do pecado e te deu uma
vida nova pela água e pelo Espírito Santo, unge-te com o crisma da salvação para que,
reunido ao seu povo, permaneças, eternamente, membro de Cristo sacerdote, profeta e
rei.
Porque somos sacerdotes desde o batismo?
- como Cristo Sacerdote oferecemos sacrifícios espirituais ao Pai e deixamos que Deus
faça a sua vontade na nossa vida.
-ser sacerdote é dedicarmo-nos ao serviço dos outros, oferecemos as nossas vidas para
que outros conheçam Jesus. “tudo na nossa vida se transforma em sacrifício espiritual,
agradável a Deus por Jesus Cristo.” (1 Pedro 2,5).
-ser sacerdote é entregarmo-nos ao serviço do Reino de Deus sem interesses, como
diz o catecismo da Igreja católica número 901: recebemos uma vocação admirável de
consagrar a Deus o nosso dia e a nossa vida.
-como sacerdotes apresentamos as petições dos nossos irmãos diante de Deus, por meio
da oração e da ação missionária.
Porque somos profetas desde o batismo?
- como profetas estamos chamados a anunciar o encontro com o Ressuscitado, anunciamos
o que Deus faz nas nossas vidas.
- também como profetas devemos denunciar as injustiças e apresentar sempre a justiça
de Deus, como diz o catecismo da Igreja católica numero 904: somos testemunhas da
fé da graça e da palavra. Somos chamados a anunciar as alegrias do reino para quem
acredita e para quem não acredita.
- como profetas apresentamos os caminhos de amor de Deus para com os homens e
rezamos pelas necessidades do mundo inteiro.
Porque somos reis desde o batismo?
- todos participamos do Reinado de Jesus, estamos chamados a governar as nossas vidas
com a força que vem de Deus.
-somos reis porque participamos da natureza divina de Deus.
-somos reis porque participamos livremente do Reino e como Jesus não procuramos poder;
melhor decidimos servir.
- somos reis porque o nosso poder é o serviço, a nossa riqueza é ajudar quem mais precisa
e a nossa justiça vem da alegria do Evangelho.
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PARA TERMINAR PODEMOS PARTILHAR O EXEMPLO de
santidade que encontramos na Igreja católica!
Vamos partilhar por meio de vídeos ou alguma coisa
escrita a vida do menino mexicano José Sanchez que morreu
gritando “VIVA CRISTO REI” “Joselito”, como é conhecido
em seu país MORREU como muitos mártires da igreja por
SERVIR A CRISTO REI.

Momento 2: (enviados) amigo animador, este momento deve ser combinado com as
famílias missionárias e o pároco, o objetivo é promover o sentido da caridade na paróquia,
por meio de alguma atividade onde possamos partilhar experiências missionárias e
culturais. Sem esquecer que o dinhero resultante da atividade já tem um projeto próprio
para apoiar no continente da América.
Ideias para atividades na paróquia: um jantar solidário, um café concerto, um concerto
da missão, teatro missionário, feira missionária, ou vendas pela missão… todas pretendem
fazer missão dentro da paróquia, com as crianças da IM passamos segundo o processo
formativo ao guião da partilha. Ânimo famílias missionarias, as crianças da América
precisam de si!!!! As crianças aprendem mais pelo exemplo que pelas palavras.
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REFLEXÃO BIBLICA

“Com Jesus, vivemos na paz e na justiça”
Jn 18, 36.
PARA REFLETIR
Jesus com o anúncio do reino mostra-nos o verdadeiro significado de viver na caridade,
na fé e na esperança.
Jesus não é rei de um mundo de medo, de mentiras, pecado e maldade, Ele é rei do Reino
de Deus onde Ele mesmo é o caminho e sempre nos leva com ele.
Esta festa celebra Cristo como rei bondoso e simples que se faz pastor que guia a sua
Igreja a caminho do Reino celestial, Jesus está no meio de nós para ensinar-nos a forma
do serviço uns aos outros. Transformar juntos o mundo onde moramos.
O exemplo de Jesus, supera qualquer política, norma, ou lei porque ele dedica a sua vida
ao serviço do necessitado, marcou o caminho para o céu com algo concreto: ajudar os
outros faz parte do Reino.
Igreja que serve os pobres: Jesus sendo rico, sendo Deus, sendo rei, fez-se pobre
humanizando-se, para nos enriquecer com a sua divindade.

ORAÇÃO
Deus Eterno e omnipotente que no vosso amado filho,
Rei do universo quisestes instaurar todas as coisas, concedei ao mundo inteiro,
especialmente às crianças da América um reino de verdade e de vida,
reino de santidade e de graça, reino de justiça,
de amor e de paz.
Que todos sejamos um como tu e Jesus são Um. Ámen.

COMPROMISSO
Nota: esta atividade pretende apoiar as necessidades escolares de algumas crianças de
Santa Rosa- Peru, na Amazónia.
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4º ENCONTRO
PARTILHAR COM ALEGRIA
OS FRUTOS DO EVANGELHO

INFÂNCIA MISSIONÁRIA
E A CELEBRAÇÃO DA PARTILHA
OBJETIVO:
O nosso objetivo é ajudar as crianças a entender o sentido missionário da partilha:
partilha dos bens espirituais e materiais com os nossos irmãos. Procuramos que as
crianças aprendam que a vida cristã exige um compromisso de levar a Boa Nova a todos,
em todos os momentos e a todos os lugares

Conteúdo central do encontro
Este encontro é uma proposta simples de lectio divina com as crianças, que permite
aprender desde a palavra de Deus o dom da partilha e tentar fazer vida o Evangelho
no mesmo encontro.

Metodologia
Este encontro pretende sensibilizar e formar as crianças da IM no sentido do convívio e
da partilha e com alegria cristã permitir que todas as crianças cheguem a compreender
a necessidade de ajudar os outros sem importar o continente, a língua ou a cor da pele,
porque há mais alegria em dar que em receber.

PASSO A PASSO DA ATIVIDADE
PARTILHAR COM ALEGRIA (Material que precisamos: mãos desenhadas em cartolina
amarela e vermelha – duas por cada criança – uma amarela e uma vermelha. Dois
quadros expositores. Cola. Canetas. Bolachas ou bolinhos para partilhar no final da
celebração).

ACOLHIMENTO
(As crianças estão sentadas. Convidamo-las ao silêncio).
Animador: Hoje vamos falar de PARTILHA. É importante para Jesus que cada um de vós
possa partilhar qualquer coisa.
Queremos aprender como é bom partilhar, mesmo sabendo que nem sempre é coisa fácil.
Mas, antes, vamos cantar, sabendo que com Jesus ficamos alegres por partilhar o que
somos e o que fazemos.
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Cântico:
Põe tua mão na mão do meu Senhor
Da Galileia
Põe tua mão na mão do meu Senhor
Que acalma o mar
Meu Jesus que cuidas de mim
Noite e dia sem cessar
Põe tua mão na mão do meu Senhor
Que acalma o mar
FRASES LIDAS POR VÁRIAS CRIANÇAS:
- Eu gosto muito de bolo de chocolate. Quando só já fica um bocadinho não me apetece
partilhar com os outros.
- Eu tenho um irmão mais pequenino, ainda é bebé. A minha mãe ocupa todo o seu tempo
com ele. Eu gostava que a minha mãe se ocupasse só de mim.
- Eu tenho um telemóvel. O meu irmão e a minha irmã ainda não têm. Eles querem que o
partilhe com eles, para poderem jogar. Mas eu não estou muito disposto a isso.
Animador: Sabemos que nem sempre temos vontade de partilhar. Não é verdade?

Mão vermelha:
Vós preparastes duas mãos : uma amarela e outra vermelha. Agora, na vermelha, ides
escrever qualquer coisa que não gostais nada, mesmo nada, de partilhar.
(Dar tempo a que cada um escreva, ou até cole, na mão vermelha, o que quiser sobre
qualquer coisa que não gosta nada de partilhar.
Depois convida cada criança a explicar o que escreveu ou colou. Após a explicação, cada
mão é colocada no quadro expositor, com os dedos dobrados e voltados para dentro
fazendo uma espécie de muro de punhos fechados)
Animador: Agora vamos escutar uma história. Uma história onde Jesus está com os seus
amigos e onde vai mostrar que é importante saber partilhar. Escutemos bem para depois
cada um poder tentar contar a história. Está bem?
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REFLEXÃO BIBLICA
Leitura de João (6,1-13)
Certo dia, Jesus foi para a outra margem do lago da Galileia. Seguia-o uma grande
multidão, porque viam os milagres que realizava curando os doentes. Jesus subiu ao
monte e sentou-se ali com os seus discípulos.
Erguendo o olhar e reparando que uma grande multidão viera ter com Ele, Jesus disse
então a Filipe: «Onde havemos de comprar pão para esta gente comer?». Dizia isto para
o pôr à prova, pois Ele bem sabia o que ia fazer.
Disse-lhe um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro: «Há aqui um rapazito
que tem cinco pães de cevada e dois peixes. Mas que é isso para tanta gente»?
Jesus disse: «Fazei sentar as pessoas». Eram umas cinco mil pessoas. Então, Jesus tomou
os pães e, dando graças, distribuiu-os pelos que estavam sentados, tal como os peixes, e
eles comeram quanto quiseram.
Quando todos se saciaram, disse aos seus discípulos: «Recolhei os pedaços que sobraram,
para que nada se perca». Recolheram-nos e encheram doze cestos de pedaços dos cinco
pães de cevada que sobejaram aos que tinham estado a comer.
Partilha:
> Para onde foi Jesus ?
> Quem ia com Ele ?
> Porque é que a multidão o seguia ?
> Jesus ficou à beira do lago ou foi para outro lado ? Para Onde?
> Quando olhou para a multidão o que é que Jesus viu ?
> O que é que perguntou a Filipe ?
> O que é que os discípulos responderam para se desculpar ?
> Quantos pães e quantos peixes tinha aquele rapazito ?
> Quantas pessoas eram mais ou menos que se encontravam com Jesus?
> E depois de comerem o que é que fizeram aos pedaços que sobraram ?
> Qual é a conclusão? “Mesmo quando não temos muito, o importante é partilhar, dar
aos outros, porque isso nos torna mais felizes não é?
Cantamos:
Tomo este pão e este vinho
em memória do meu Salvador;
Tomo este pão e este vinho
são o Corpo e Sangue do Senhor.
Levarei comigo a Tua luz,
irei pelo mundo anunciar
que por nós morreste numa cruz,
mas quiseste o mundo transformar.
Comendo o Teu corpo que foi trigo
suado nas mãos do lavrador,
levo a Tua força que alimenta
p’ra mudar o mundo com amor.
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Mão amarela:
Animador: Nós, tal como Jesus, somos capazes de partilhar. Não é? Agora, na mão amarela,
ides escrever o que cada um gostaria de partilhar com a sua família, amigos ou outras
pessoas.
(Dar tempo a que cada um escreva, ou até cole, na mão amarela, o que quiser sobre o
que quiser partilhar.
Depois convida cada criança a explicar o que escreveu ou colou. Após a explicação, cada
mão é colocada, aberta, no quadro expositor, com os dedos voltados para fora fazendo
um círculo que pareça um sol).
Conclusão: Qual é a diferença entre este quadro expositor com as mãos vermelhas e este
com as mãos amarelas?
Quando nós partilhamos parece que até o Sol ri, não é? Pois é isso que acontece: fazemos
o Sol rir quando visitamos alguém que está doente; quando visitamos o avô ou a avó;
quando partilhamos o nosso tempo com alguém; quando partilhamos um pouco da nossa
vida, ou das nossas coisas, com alguém que precise. Quando estamos tristes ou alegres
podemos partilhar com alguém que amamos, e também com Jesus, confiando-lhes a nossa
vida.
Partilhar, torna a vida mais bela e as pessoas mais felizes. Jesus patilha connosco para
nos fazer felizes. Nós partilhamos com Jesus e com os outros e somos como o Sol quando
beija as flores, elas tornam-se belas e alegram a vida de todos nós.

AÇÃO DE GRAÇAS:
Animador: Ao terminar a nossa celebração, vamos agradecer a Jesus por nos ensinar a
partilhar. Queremos ser como Ele. Agradecidos ao Pai do Céu e atentos uns aos outros,
cada dia um pouco mais.
(As crianças repetem cada frase da oração)
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Oração
Jesus,
Tu que nos amas,
Abre as nossas mãos,
Os nossos olhos,
Os nossos ouvidos
E o nosso coração
Para dar felicidade ao mundo!
Cântico final:
Ide e ensinai, Ide e ensinai,
Ide e ensinai a toda a gente,
O Senhor é família, somos comunidade:
Alegria, irmão! (3x)
(No fim da celebração podemos partilhar um lanche com as bolachas ou bolinhos que
cada um trouxe).

Compromisso
hoje no momento do jantar vamos rezar em casa a oração final do encontro da partilha:
Jesus,
Tu que nos amas,
Abre as nossas mãos,
Os nossos olhos,
Os nossos ouvidos
E o nosso coração
Para dar felicidade ao mundo!
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5º ENCONTRO
GUIADOS PELA ESTRELA DE BÉLEM

PARTILHAR COM OS QUE MAIS PRECISAM
INFÂNCIA MISSIONÁRIA
FAZ UM PRESENTE
PARA AS CRIANÇAS DA AMÁZONIA
OBJETIVO:
Motivar as famílias Missionárias e as crianças da IM para fazer do tradicional cantar
as janeiras uma missão concreta, onde possamos visitar famílias levando a alegria do
evangelho, música, luz. Deixando uma semente missionária em cada família, falaremos
do projeto que apoiamos: crianças de Portugal ajudam crianças da Amazónia. «Eu vim
ao mundo como luz, para que todo o que crê em Mim não fique nas trevas» (Jo 12, 46).

Conteúdo central do encontro
Este encontro tem dois momentos. No primeiro, vamos estudar com as crianças e famílias
missionárias a carta encíclica do papa Francisco LUMEN FIDEI – Luz da Fé, de forma
simples aprender o sentido do documento. No segundo, preparamo-nos como família de fé
para levar com alegria a luz de Deus cantando as janeiras na nossa paróquia. Cantemos
pela missão!

Metodologia
Vamos combinar o estudo da carta enciclica com uma saída missionária. Esta saída
deve ser combinada com algumas famílias das crianças da IM que poderiam apoiar indo
vestidos de reis magos e acompanhando com instrumentos musicais...

PASSO A PASSO DA ATIVIDADE
1. Momento de formação “Luz da Fé”: o animador deve ter preparados (três) cartazes
para realizar este estudo. No Primeiro vamos fazer um jogo de seleção para entrar na
linguagem da carta do papa Prancisco.
A procura da resposta:
- o animador pede para unir os elementos que correspondem a cada caso: ONDE
COLOCAMOS a ÁGUA? ONDE HÁ FOGO!
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ÁGUA VIVA

LUZ

ESTRELA

VIDA

INCENSO / MIRRA / OURO

Na palavra de Deus encontramos muita luz... Vamos lembrar com as crianças da IM
alguns momentos: (amigo animador seria bom fazer a narração dos textos com palavras
que facilitem a compreensão da Palavra de Deus com todas as crianças e assim se
formem mais no sentido da fé)
No êxodo quando o povo estava no deserto...... Êxodo 14,19-20.
No presépio quando uma estrela guiava os reis.... Mt 2,2.
Na transfiguração de Jesus as vestes ficaram......Mc 9,3.
Na ressurreição encontramos..... Mt 28,2.
As crianças na IM aprendemos a amar a Deus e recebemos a força de confiar nas mãos
do Deus fiel. Amigos não esqueçam que Jesus SE FAZ ENCONTRAR, e Ele mesmo é caminho
para chegar ao céu! Onde Ele está também nós estaremos! Para isso devemos fazer em
todo momento o que diz o evangelho: Mt 10, 27.

AMAR A DEUS

AMAR O TEU PRÓXIMO

COMO A TI MESMO

Amigos da Infância a luz de Deus é uma resposta concreta para viver, todos os dias
devemos nutrir a nossa fé. E como fazemos? Devemos aumentar...
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- aumentar a nossa fé: água - vida.

- aumentar a nossa esperança: luz de Deus

- aumentar a nossa caridade: crianças ajudam crianças.
- Aumentar a nossa fé: dom gratuito de Deus que está presente em todo o nosso caminho.
Devemos ler mais a Palavra de Deus e coloca-la em prática. Para aumentar a nossa fé
devemos viver unidos a Deus na missa e na sua Palavra, unidos aos sacramentos e unidos
a toda a Igreja. A fé «vê» na medida em que caminha, em que entra no espaço aberto
pela Palavra de Deus.
- Aumentar a nossa esperança: o que recebemos de Deus temos que partilhar com os
irmãos. Dia-a-dia recebemos a graça de Deus, Ele se faz encontrar em todo o momento,
por isso devemos ajudar para que os nossos amigos também conheçam as alegrias de
Deus. Levamos esperança por todos os lugares onde vamos.
- Aumentar a nossa caridade: para estar mais perto da alegria do Evangelho devemos
partilhar, ajudar os nossos irmãos que mais precisam, neste caso vamos ajudar as
crianças da América. Apoiamos uma escola da Amazónia peruana.
Momento 2 enviados pela fé: agora vamos preparar junto com os pais a nossa saída para
visitar as famílias. Não esqueçer de fazer uma pequena lembrança para deixar em cada
casa. (amigo animador não podemos esquecer o diálogo com o nosso pároco, devemos ter
preparada uma lista dos lugares que podemos visitar para fazer o cantar das janeiras.
Antes da saída.....
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REFLEXÃO BIBLICA

“Com Jesus, a fé torna-se luz para iluminar todas as relações sociais”
Jo 15, 16-17. “É isto que vos mando: que vos ameis uns aos outros”
VAMOS REFLETIR esta palavra de Deus:
• Se dar a vida pelos amigos é a maior prova de amor, cantar pelas crianças da Amazónia
também é.
• Deus está connosco e vamos alegremente transmitir a nossa fé nas famílias da paróquia.
• Vamos falar para todas as famílias que estamos a ajudar os nossos amigos da região
da Amazónia com material escolar. Vamos todos fazer um cântico pela missão!!!!

ORAÇÃO
A Maria, Mãe da Igreja e Mãe da nossa fé, nos dirigimos, rezando-Lhe:
Ajudai, ó Mãe, a nossa fé.
Abri o nosso ouvido à Palavra,
para reconhecermos a voz de Deus e a sua chamada.
Despertai em nós o desejo de seguir os seus passos,
saindo da nossa terra e acolhendo a sua promessa.
Ajudai-nos a deixar-nos tocar pelo seu amor,
para podermos tocá-Lo com a fé.
Ajudai-nos a confiar-nos plenamente a Ele,
a crer no seu amor, sobretudo nos momentos de tribulação e cruz,
quando a nossa fé é chamada a amadurecer.
Semeai, na nossa fé, a alegria do Ressuscitado.
Recordai-nos que quem crê nunca está sozinho.
Ensinai-nos a ver com os olhos de Jesus,
para que Ele seja luz no nosso caminho.
E que esta luz da fé cresça sempre em nós
até chegar aquele dia sem ocaso
que é o próprio Cristo, vosso Filho, nosso Senhor.
Ámen.

COMPROMISSO:
VISITAR ALGUMAS FAMÍLIAS DA PARÓQUIA.
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6º ENCONTRO
PASTORINHOS, FÉ E ORAÇÃO
PARTILHAR COM A PARÓQUIA
A FESTA DOS PADROEIROS
INFÂNCIA MISSIONÁRIA
ANIMADORES DE LITURGIA
OBJETIVO:
Participar na paróquia na animação do dia 20 de fevereiro quando celebramos a Festa
Litúrgica dos Pastorinhos de Fátima, os santos Francisco e Jacinta Marto.

Conteúdo central do encontro
Este encontro tem como finalidade apresentar na paróquia os pastorinhos como modelos
da IM. Celebramos esta festa dos santos Francisco e Jacinta como modelos da Infância
Missionária em Portugal.

Metodologia
Todo este trabalho tem que ser combinado com o grupo e famílias missionárias, que vão
estar presentes na animação da missa do dia. Pediremos ao nosso pároco ajuda para
poder participar na liturgia, com as leituras, oferendas, procissão de entrada e rezar
juntos uma Avé-Maria no fim da missa com todas as crinças pela paz do mundo.

PASSO A PASSO DA ATIVIDADE
Para esta atividade precisamos apoio das crianças, das famílias da IM e a autorização
do pároco.
1. Para o dia da celebração vamos preparar alguma lembrança para o fim da missa: uma
dezena, postais, ou podemos pedir às OMP algumas pagelas dos pastorinhos para oferecer.
2. Também devemos preparar para esse dia o estandarte do grupo da Infância e duas
imagens dos santos Francisco e Jacinta, pediremos ao senhor padre para abençoar as
nossas imagens que colocaremos na sala onde trabalhamos com as crianças.
3. Para o dia da celebração, todas as crianças e famílias da IM devem levar a t-shirt
do grupo para apresentarmos na missa.
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4. Algumas ideias que podemos realizar no dia da missa dos pastorinhos:
Procissão incial com todas as crianças e famílias da IM levando as imagens dos
pastorinhos e o estandarte do grupo. Realiza-se a Procissão com os ícones dos Santos
Francisco e Jacinta até ao altar.
Participar nos cânticos preparados para esse dia.
Participar nas leituras que vão ser utilizadas para esta celebração. (podem ser lidas
pelas famílias da IM)
Podemos realizar oferendas para esta missa como: água e vinho, luz, terço, imagens dos
pastorinhos e uma família se apresenta como parte da oferenda.
No fim da missa podemos pedir ao senhor padre para rezar uma Avé-Maria com todos
pela paz no mundo.
Não esquecer abençoar as imagens dos pastorinhos.
Seria importante com o apoio das famiíias da IM preparar cartazes missionários que
falem dos projetos que apoiamos agora na Amazónia e dar alguma lembrança no fim
da celebração.
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REFLEXÃO BIBLICA

para preparar no grupo da IM esta grande celebração:
“Francisco e Jacinta na vida da Infância Missionária”
Mateus 18, 1-5.10
VAMOS REFLETIR:
Jesus manda-lhes que se tornem como crianças, não tanto no que se refere à inocência,
mas no que se refere à humildade: a criança não tem pretensões. A humildade cristã é
fruto da alegria de ser filhos de Deus. A filiação divina requer conversão.
Para refletir com as crinças da IM - 20 Fevereiro 2020
Francisco Marto nasceu em 11 de Junho de 1908, em Aljustrel, Fátima, vindo a falecer
também aí, no dia 4 de Abril de 1919. Muito sensível e contemplativo, Francisco orientou
toda a sua oração e penitência para "consolar a Nosso Senhor". Jacinta Marto nasceu em
Aljustrel, no dia 11 de Março de 1910 e faleceu em 20 de Fevereiro de 1920, no Hospital
de Dona Estefânia, em Lisboa, depois de uma longa e dolorosa doença, oferecendo todos
os seus sofrimentos pela conversão dos pecadores, pela paz no mundo e pelo Santo Padre.
Os restos mortais de Francisco e Jacinta repousam atualmente na Basílica da Cova da
Iria. O Santo Padre João Paulo II proclamou-os beatos, em Fátima, a 13 de Maio de 2000
e o Papa Francisco proclamou-os santos, em Fátima, a 13 de Maio de 2017.
Francisco, um dos três privilegiados, exclamava: nós estávamos a arder naquela luz que
é Deus e não nos queimávamos. Como é Deus? Não se pode dizer. Isto sim que a gente
não pode dizer. Deus: uma luz que arde mas não queima. A mesma sensação teve Moisés
quando viu Deus na sarça-ardente. A Francisco, o que mais o impressionava e absorvia
era Deus naquela luz imensa que penetrara no íntimo dos três. Na sua vida, dá-se uma
transformação que poderíamos chamar radical; uma transformação certamente não
comum em crianças da sua idade. Entrega-se a uma vida espiritual intensa que se traduz
em oração assídua e fervorosa, chegando a uma verdadeira forma de união mística
com o Senhor. Isto mesmo leva-o a uma progressiva purificação do espírito através
da renúncia aos seus gostos e até às brincadeiras inocentes de criança. Suportou os
grandes sofrimentos da doença que o levou à morte, sem nunca se lamentar. Grande era
no pequeno Francisco, o desejo de reparar as ofensas dos pecadores, esforçando-se por
ser bom e oferecendo sacrifícios e oração.
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Jacinta sua irmã, quase dois anos mais nova que ele, vivia animada pelos mesmos sentimentos. Na sua solicitude materna, a Santíssima Virgem veio a Fátima, pedir aos homens
para não ofenderem mais a Deus Nosso Senhor, que já está muito ofendido. Dizia aos
pastorinhos: Rezai, rezai muito e fazei sacrifícios pelos pecadores, que vão muitas almas
para o inferno por não haver quem se sacrifique e peça por elas. A pequena Jacinta
sentiu e viveu como própria esta aflição de Nossa Senhora, oferecendo-se heroicamente
como vítima pelos pecadores. Um dia - já ela e Francisco tinham contraído a doença que
os obrigava a estarem de cama - a Virgem Maria veio visitá-los a casa, como conta a
pequenita: Nossa Senhora veio-nos ver e diz que vem buscar o Francisco muito em breve
para o céu. E a mim perguntou-me se queria ainda converter mais pecadores. Disse-lhe
que sim. E, ao aproximar-se o momento da partida do Francisco, Jacinta recomenda-lhe:
Dá muitas saudades minhas a Nosso Senhor e a Nossa Senhora e diz-lhes que sofro tudo
quanto Eles quiserem para converter os pecadores. Jacinta ficara tão impressionada
com a visão do inferno, durante a aparição de treze de Julho, que nenhuma mortificação
e penitência era demais para salvar os pecadores. (João Paulo II, Homilia da Missa da
Beatificação de Francisco e Jacinta Marto no dia 13 de Maio 2000, em Fátima)

ORAÇÃO
Deus de infinita bondade,
que amais a inocência e exaltais os humildes,
concedei,
pela intercessão da Imaculada Mãe do vosso Filho,
que, à imitação dos santos Francisco e Jacinta,
Vos sirvamos na simplicidade de coração,
para podermos entrar no reino dos Céus. Ámen.

COMPROMISSO
Imitando os nossos Padroeiros da Infância Missionária vamos juntos em família rezar
o terço pela paz no mundo.
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7º ENCONTRO
ABC QUARESMAL
PARTILHAR EM FAMÍLIA
O ABC QUARESMAL

INFÂNCIA MISSIONÁRIA FAZ
UM COMPROMISSO SOLIDÁRIO
OBJETIVO:
Partilhar com as crianças parte do material feito para a Quaresma que temos publicado
na nossa página de internet da infância (parte de recursos) e deixar para este tempo da
Quaresma um compromisso onde as crianças sejam protagonistas da ação missionária.
www.opf.pt

Conteúdo central do encontro
Como o nome do encontro indica vamos realizar um trabalho em três partes: ABC DA
QUARESMA:
(A) ANIMAR o tempo da quaresma com material feito pelas OMP de Portugal.
(B) BOLO MISSIONÁRIO, atividade onde procuramos unidade e ação das famílias da IM.
(C) COMPROMISSO FAMILIAR, onde as crianças realizam uma atividade reunidos em casa.

Metodologia
Para cada passo temos o material na foto ou podemos descarregar o conteúdo de cada
jogo no endereço colocado em baixo de cada foto. Depois devemos continuar com a ordem
de cada letra ABC até ao compromisso com as crianças em casa como está descrito na
atividade.

PASSO A PASSO DA ATIVIDADE

Nr 1 Ano 14

PASSO (A) DA QUARESMA: Animar este tempo da quaresma com alguns jogos para este
tempo. (ATIVIDADE feita com o grupo da IM)
VAMOS NOS PREPARAR PARA A PÁSCOA COM

CRUZ de AMOR
PÁSCOA

1ººDOMINGO

A Páscoa...
É celebrada no começo da Primavera, quando a natureza se enche de flores dando um novo rigor à vida.
É como se em cada flor víssemos estampada a bondade que Jesus Cristo nos vem dar.

-

Para uma melhor celebração desse encontro com a VIDA nova, há um tempo de quarenta dias que se
chama Quaresma. É um tempo de rejuvenescimento pelo dinamismo da conversão. Converter-se
significa mudar o coração, a nossa maneira de ver e de estar com os outros e, sobretudo, com Jesus.

38
37
36

39 40

123

Olha para Jesus, fixa nele os olhos do teu coração. Olha para Ele até que a sua imagem fique gravada
na tua memória. Aprende o seu Evangelho. Aprende a sua maneira de ser e os seus sentimentos. Então
será Páscoa na tua vida: Cristo Ressuscitou. Aleluia! Aleluia! Cheios de alegria também tu levarás
por todo o lado a todos os meninos e meninas este grito pascal para que também eles se encham de
luz e alegria. Feliz Páscoa!
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VAMOS ENCHER O NOSSO CORAÇÃO DE

8 9 10 11 12 13 14

AMOR!

No cada dia da Quaresma,

que são em total 40, preencha com
uma boa ação, ou com uma oração, ou
comum bom pensamento, estes
pequenos pedacinhos do coraçao.

15

18
17
16

28
27
26

67

29 30 31 32 33 3
43
5

5ººDOMINGO
DOS RAMOS

2ººDOMINGO

19 20 21 22 23 2
42
5

4ººDOMINGO
3ººDOMINGO

TEMPO DA QUARESMA
4

JUNTA-TE A NÓS E ESCREVA AS TUAS IDEIAS

Escreve-nos para: Infância Missionária - Rua Ilha do Príncipe, 19 - 1170-182 Lisboa missio.omp@netcabo.pt

1

https://www.opf.pt/infancia/wp-content/uploads/2018/03/MISSAOZINHA_1_2014.pdf
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Nr 1 Ano 15

AGENDA DA QUARESMA
SEGUNDA

TERÇA

QUARTA

QUINTA

SEXTA

SÁBADO

DOMINGO

www.infancia.opf.pt

LEMBRANDO A PÁSCOA......

4ººDAS CINZAS

É celebrada no começo da Primavera, quando a natureza se enche de flores dando um novo rigor à vida.
É como se em cada flor víssemos estampada a bondade que Jesus Cristo nos vem dar.

2ººDOMINGO

3ººDOMINGO

-

Para uma melhor celebração desse encontro com a VIDA nova, há um tempo de quarenta dias que se
chama Quaresma. É um tempo de rejuvenescimento pelo dinamismo da conversão. Converter-se
significa mudar o coração, a nossa maneira de ver e de estar com os outros e, sobretudo, com Jesus.
Olha para Jesus, fixa nele os olhos do teu coração. Olha para Ele até que a sua imagem fique gravada
na tua memória. Aprende o seu Evangelho. Aprende a sua maneira de ser e os seus sentimentos. Então
será Páscoa na tua vida: Cristo Ressuscitou. Aleluia! Aleluia! Cheios de alegria também tu levarás por
todo o lado a todos os meninos e meninas este grito pascal para que também eles se encham de luz e
alegria.

Feliz Páscoa!
4ººDOMINGO
5ººDOMINGO
DOS RAMOS

5ª SANTA

SEMANA SANTA....

6ª SANTA

S. SANTO

PÁSCOA

VAMOS PINTAR O NOSSA AGENDA COM

INSPIRAÇÃO PELO AMOR POR JESUS!
VAMOS NOS PREPARAR PARA A QUARESMA PINTANDO OS OVOS
(OS NOSSOS IMAGINÁRIOS) EM CADA DIA DA QUARESMA.
SE CONSEGUIRES FAZER ALGUMA BOA ACÇÃO, UM ACTO DE
CARINHO, PEQUENA AJUDA, PARTILHA COM TEU IRMÃO...
CERTEZA NÃO TE FALTARÁ A INSPIRAÇÃO PARA PINTAR ESTA
OBRA DE ARTE PASCOAL!
LEMBRA: QUALQUER UMA BOA ACÇÃO CONTA!

DONATIVO
SE QUISERES AJUDAR OUTRAS CRIANÇAS ENVIA O TEU DONATIVO PARA:

JUNTA-TE A NÓS E ESCREVA AS TUAS IDEIAS

4

Escreve-nos para: Infância Missionária - Rua Ilha do Príncipe, 19 - 1170-182 Lisboa missio.omp@netcabo.pt

1

Infância Missionária \ Rua Ilha do Príncipe, 19 \ 1170-182 Lisboa

OU PARA A CONTA: 0033 0000 0002 3521 43405

Nr 1 Ano 16

https://www.opf.pt/infancia/wp-content/uploads/2018/03/MISSAOZINHA_1_2015.pdf

PALAVRAS CRUZADAS DA QUARESMA

Procura 16 palavras na grelha vertical, horizontal, diagonal, direitas ou invertidas!
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www.infancia.opf.pt

LEMBRANDO A PÁSCOA......
Queridos amigos!! Que nesta Páscoa possamos reflectir e recomeçar o que for possível. Reconstroi os
teus sonhos, revê a tua vida, agradeçe, perdoa, deixa a mudança fazer parte dos teus pensamentos,
pois só assim podemos recomeçar. Deixa o espírito da Páscoa invadir o teu coração e uma feliz Páscoa!!
A Páscoa é um momento de reflexão, um momento de recomeçar. Que possamos reflectir com esta
pequena mensagem.

-

"Tempo de meditar, de buscar, de agradecer, de plantar a paz.
Tempo de oração!
Tempo de abrir os braços, de abrir as mãos e de ser mais irmão.
Tempo de recomeçar!
Tempo de libertar, de libertação, de passagem, de passar...
Para onde? Para a luz, para o amor, para a vida que é eterna!
Tempo de Ressurreição"

Feliz Páscoa!

VAMOS QUEBRAR A NOSSA CABEÇA COM
A INSPIRAÇÃO VINDA

DA QUARESMA !
VAMOS PREPARAR-NOS PARA A QUARESMA FAZENDO AS PALAVRAS CRUZADAS.
COM CADA PALAVRA DESCOBERTA CONSEGUIMOS LEMBRAR DAS COISAS MAIS
IMPORTANTES QUE NÃO PODERÃO FALTAR NESTES 40 DIAS.

Resposta:
Procuradas 16 palavras: quaresma, incenso, jejum, penitência, oração, meditar, preparação, dor, roxo, quarenta, via-sacra, noite, perdão, misericórdia, tríduo, esmola.
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DONATIVO
SE QUISERES AJUDAR OUTRAS CRIANÇAS ENVIA O TEU DONATIVO PARA:

JUNTA-TE A NÓS E ESCREVA AS TUAS IDEIAS

Escreve-nos para: Infância Missionária - Rua Ilha do Príncipe, 19 - 1170-182 Lisboa missio.omp@netcabo.pt
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VII ESTAÇÃO
JESUS CAI PELA 2ª VEZ

VIII ESTAÇÃO

JESUS CONSOLA AS MULHERES DE
JERUSALÉM
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https://www.opf.pt/infancia/wp-content/uploads/2018/03/MISSAOZINHA_1_2016.pdf

IX ESTAÇÃO
JESUS CAI PELA 3ª VEZ

www.infancia.opf.pt

VIVE A QUARESMA
PINTANDO A VIA-SACRA...
ACABA AS ESTAÇÕES QUE ESTÃO EM FALTA

JESUS É DESPOJADO DE SUAS
VESTES

XI ESTAÇÃO

XII ESTAÇÃO

I ESTAÇÃO

II ESTAÇÃO

III ESTAÇÃO

JESUS É PREGADO NA CRUZ

JESUS MORRE NA CRUZ

JESUS É CONDENADO À MORTE

JESUS RECEBE A CRUZ ÀS COSTAS

JESUS CAI PELA 1ª VEZ

XIII ESTAÇÃO

XIV ESTAÇÃO

XV ESTAÇÃO

IV ESTAÇÃO

V ESTAÇÃO

VI ESTAÇÃO

JESUS É DESCIDO DA CRUZ

JESUS É COLOCADO NO SEPULCRO

JESUS VENCE A MORTE!

JESUS ENCONTRA COM SUA MÃE

X ESTAÇÃO

SIMÃO CIRENEU AJUDA JESUS A
CARREGAR A CRUZ

VERÔNICA ENXUGA O ROSTO
DE JESUS

DONATIVO
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Agora quando conheces
os principais 3 desafios
da quaresma, está na
hora de os pores em
práctica. Cada vez que
orares, fizeres jejum
ou fizeres alguma
caridade preenche o
teu calendário com
uma bolinha colorida. A
cada bolinha colorida
corresponde um desafio.
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MARÇO

www.infancia.opf.pt
NESTE ANO DE 2019 A PÁSCOA VIRÁ MAIS TARDE, MESMO SENDO TARDIO
PODEMOS COMEÇAR JÁ A PENSAR NOS PREPARATIVOS OU DESAFIOS QUE
TERÃO SEU ÍNICIO NO DIA 6 DE MARÇO, NA QUARTA DE CINZAS.

OS 3 MAIORES

DESAFIOS DA QUARESMA
SABES QUAIS SÃO?
NÃO SÃO NADA FÁCEIS,
ATÉ PARA OS ADULTOS!
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Quanto mais colorido
ficar o calendário,
melhor!
Coragem!
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PASSO (B) DA QUARESMA: BOLO MISSIONÁRIO. Com a ajuda das famílias missionárias
vamos combinar com o pároco para fazer uma venda de bolos, acompanhados por alguns
materiais feitos para ajudar as crianças que mais precisam da América. (ATIVIDADE
FEITA COM O GRUPO NA PARÓQUIA)
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PASSO (C) DA QUARESMA: COMPROMISSO FAMILIAR. Rezemos 10 dias pelas crianças da
América e do mundo inteiro, o exemplo começa em casa, por isso rezaremos, juntos, uma
Avé-Maria em família por dia como sinal do nosso compromisso missionário.
Oferta solidária pelas crianças da América.
(ATIVIDADE FEITA EM FAMÍLIA)
Amigo animador para realizar esta atividade devemos enviar uma nota aos pais, pelas
crianças da IM, para dizer o objetivo desta atividade, junto com uma dezena. Cada
criança deve colocar no frigorífico uma folha onde vai riscando a oração de cada dia
até chegar ao fim do compromisso. Uma Avé-Maria por dia, cada dia a criança risca a
vermelho ou outra cor ao terminar a oração em família.

COMPROMISSO FAMILIAR

QUANTOS DIAS COM MARIA?
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REFLEXÃO BIBLICA

para depois de terminar os jogos com as crianças no passo A.
“Com Jesus, fazemos vida o evangelho ”
Marcos 12, 38-44.
VAMOS REFLETIR:
Quantos dias com Maria?- Jesus ensina-nos que não há maior alegria do que ajudar os
outros sem esperar recompensa.
Os missionários ajudamo-nos uns aos outros porque faz parte da nossa missão cristã.
Precisamos de mais missionários que falem menos e trabalhem mais, que façam o bem
sem fazer tanto barulho.

ORAÇÃO
Concedei-nos, Deus omnipotente,
que, pela observância quaresmal,
alcancemos maior compreensão do mistério de Cristo
e a nossa vida seja dele um digno testemunho.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Ámen.
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8º ENCONTRO
MISSÃO É MISERICÓRDIA
PARTILHAMOS ABRAÇOS DE
MISERICÓRDIA

INFÂNCIA MISSIONÁRIA FAZ
UMA VISITA SURPRESA
OBJETIVO:
Fazer um encontro com as crianças, motivando a partilha com pessoas idosas onde rezar
seja parte da missão alegre que levamos para os nossos amigos do lar. Com Jesus e com
Maria misericórdia todo o dia!

Conteúdo central do encontro
Realizamos uma atividade onde as crianças aprendem o significado da oração da
divina missericórdia celebrada neste mês e partilhamos a oração do terço da divina
misericórdia com os nossos amigos do lar de idosos. O principal objetivo é levar o
barulho e alegria das crianças como vitamina para os nossos velinhos.

Metodologia
Combinamos com a direção do lar para poder realizar um encontro com as crianças da
IM no recinto. O encontro está dividido em dois momentos: primeiro onde realizamos
formação com as crianças e segundo onde rezamos com os amigos do lar.

PASSO A PASSO DA ATIVIDADE
No mesmo espaço realizaremos dois momentos de misericórdia!
Momento 1: levamos algumas folhas para que as crianças possam colorir/pintar e
entregar como prenda no fim da formação.
Formação com as crianças:
1. Hoje vamos aprender porque na igreja se
reza o terço da divina misericórdia (linguagem
para crianças)
- Uma freira chamada Faustina da Polónia
rezava muito e gostava de falar com Deus
com infinito amor, um dia DEUS pede a esta
freira para falar com os seus irmãos sobre
a sua DIVINA MISERICÓRDIA.
- Esta freira obediente começou a rezar e a
ensinar a todos com estas palavras:
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JESUS EM TI CONFIO.
PELA TUA DOLOROSA PAIXÃO, TENDE MISERICÓRDIA DE NÓS E DO MUNDO INTEIRO
- Agora no mundo muitos estão rezando estas mesmas palavras para que DEUS seja
sempre amoroso com todos.
- Na foto está Jesus com dois raios de luz; um significa a água e o outro o sangue que sai
do coração de Jesus!!!
Vamos aprender como se reza o terço da misericórdia: eu digo a primeira parte e todos
respondem com a segunda (1)PELA SUA DOLOROSA PAIXÃO....(2) TENDE MISERICÓRDIA
DE NÓS E DO MUNDO INTEIRO
Material para o animador: como se faz a oração do terço da divina misericórdia.

Material para colorir/pintar com as crianças:

MOMENTO 2: vamos rezar o terço que aprendemos hoje!
Amigo animador seria bom preparar uma mesa com o cuadro da festa da divina
misericórdia e com todas as pinturas feitas pelas crianças, colocamos uma bíblia e
uma vela para rezar juntos, crianças e idosos. No final da oração as crianças entregam
as pinturas que fizeram).
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9º ENCONTRO
CRISTO VIVE ALELUIA!
PARTILHAR ALEGRIA E FORMAÇÃO
INFÂNCIA MISSIONÁRIA
E OS PAPÉIS DA IGREJA
OBJETIVO:
Vamos aproveitar este tempo da Páscoa para aprender com o Papa Francisco! Nesta
atividade vamos conhecer o significado da frase Cristo Vive! Recorrendo a um documento
do santo padre feito para todos os jovens e pequenos da Igreja, aprenderemos jogando:
amigo animador para esta atividade é preciso ter todo o material num espaço aberto
para realizar todo o percurso.

Conteúdo central do encontro
Vamos fazer o jogo “Caminhemos juntos para procurar onde Cristo Vive”. Este jogo é por
etapas e cada etapa tem um objetivo. A seguir ao jogo completo, temos, depois, o passo
a passo de cada etapa. (amigo animador pode encontrar todo o conteúdo do documento
neste link da santa Sé:
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/events/event.dir.html/content/vaticanevents/pt/2019/4/2/christus-vivit.html

Compromisso:
Dizer a todos em casa que na Infância Missionária também trabalhamos os documentos
da Igreja! E hoje estudamos o documento CRISTO VIVE!
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Metodologia:
Este seria todo o nosso caminho para aprender jogando os temas de que trata o documento Cristo Vive!

Passo a passo da atividade
Primeira etapa: o que diz Deus sobre os jovens! Para poder passar à etapa dois temos que
procurar o nome de alguns jovens que aparecem na Bíblia Sagrada...a palavra passe está
aqui.
Objetivo do animador: amigo animador, cada imagem vai ter o nome em desordem e com
as crianças vamos ordenar as letras e depois de encontrar o nome com o grupo vamos
fazer leitura do texto que tem cada imagem para ver o que fez cada jovem! E repetimos
juntos no fim o nome dos jovens.

L_M_A_O_S_O_Ã
Texto bíblico....... 1 Reis 3,7

E_A_L_D_I_N
Texto bíblico....... Daniel 1,1-6,29

E_D_V_D_I_A
Texto bíblico....... 1 Samuel 16,1-17,58
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Segunda Etapa JESUS CRISTO SEMPRE JOVEM
Objetivo do animador: nesta etapa vamos ter preparados, para o fim da etapa, como
prémio, doces ou algo para dar aos pequenos por serem muito inteligentes.
Como se faz: o animador diz para todo o grupo que podem ganhar um prémio se todos
no final da etapa lembram a palavra que o animador dá a cada criança. Cada pequenino
recebe uma palavra e só pode dizer no fim para ganhar com o grupo a prendinha! Amigo
animador este jogo tenta formar união e companheirismo, por isso tudo depende da
nossa animação.
Palavras que definem Jesus sempre jovem: cada menino deve levar mentalmente uma
palavra:
(cf. Mt 2, 14-15) .......procurar palavras no texto.
(cf. Mt 2, 19-23).............
(cf. Mt 3, 13-17)..............
(cf. Lc 2, 41-51). ...........

Todos devemos lembrar a palavra no fim para salvar o grupo e ganhar o prémio!!
Terceira Etapa VÓS SOIS O AGORA DE DEUS
Objetivo do animador: colocar um percurso onde as crianças tenham que saltar, puxar...
colocaremos imagens de Dificuldades que podemos passar e devemos evitar…. doenças,
maltrato, tristeza, etc. isto para dizer que unidos a Deus sempre vamos poder superar
os desafios. O animador dá o ritmo do que têm que fazer dizendo:
-se vem a tristeza fico encolhido, se vem algum grito eu salto, se vem.........etc.
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Quarta Etapa O GRANDE ANÚNCIO PARA TODOS OS JOVENS e crianças
Objetivo do animador: depois de fazer a descoberta das imagens, vamos com as crianças
formar uma frase por cada figura: Deus ama-te. Cristo salva-te. Ele vive!

Quinta Etapa PERCURSOS para chegar ao céu onde Cristo Vive...
As crianças também são missionários corajosos e imitadores de Jesus. «Jesus, que farias
Tu no meu lugar?»
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Sexta Etapa JOVENS COM RAÍZES A Bíblia solicita-nos: «Ouve o pai, que te gerou, e não
desprezes a tua mãe quando for velha» (Pr 23, 22). O preceito de honrar pai e mãe «é o
primeiro mandamento com uma promessa» (Ef 6, 2; cf. Ex 20, 12; Dt 5, 16, Lv 19, 3), isto
é, «para que sejas feliz e gozes de longa vida sobre a terra» (Ef 6, 3).
Objetivo para o animador: devemos falar da importância da família e muito mais da
importância de ser obedientes como Deus pede, porque cada um tem uma missão para
fazer: que todos sejam felizes em casa.

Preparamos pinturas e
folhas para que todas
as crianças desenhem
as famílias e possam
pendurar na árvore das
famílias missionárias.

Sétima Etapa A PASTORAL DOS JOVENS buscar sempre Jesus e crescer juntos na formação.
Objetivo do animador: fazer que todos trabalhem em grupo e quando estejam prontos
os bonecos dizer que devem colocar um nome e responder porque é importante ser
missionário?
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Oitava Etapa. A VOCAÇÃO e o DISCERNIMENTO
Objetivo do animador: quando terminem de construir o puzzle do rosto de Jesus o
animador diz que sempre devemos procurar o seu rosto, ser amigos de Deus, amar os
irmãos e amar a família. Cada criança tem uma velinha. Uma a uma acendem a velinha
e rezamos por cada luz uma Avé-Maria.

Nona Etapa rostos felizes por ser missionários e ter caminhado juntos com Jesus, por
isso agora vamos partilhar algo em grupo porque a nossa alegria missionária nunca
acaba.
Objetivo do animador: antes de comer e partilhar o que temos na mesa, devemos dizer
que assim é como encontramos Jesus sempre na mesa do altar, sempre à espera de nós
na missa. Unidos a Jesus bendigamos os alimentos dizendo: Pai Nosso....
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