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

Amigo
animador
Eu sou Missão!
Tudo aquilo que faço sei
porque o faço e sei que
não estou sozinho: Jesus
está comigo.
É Ele quem me anima
quando estou desanimado. É Ele quem me
levanta quando estou
caído. É Ele quem alegra
quando estou triste…
E eu aprendo com Ele a
animar, a levantar, a alegrar os outros.
Isto é Missão!

NOTÍCIAS
#Santa Jacinta e São Francisco Marto

O Grupo da IM da Paróquia de São Cristóvão de Parada de Cunhos - Vila Real, esteve em festa. O grupo apresentou à comunidade os nossos pequenos grandes Santos e modelos de Fé: Santa Jacinta e São Francisco Marto.
Infância Missionária: Rua ilha do Príncipe, 19 - 1170-182 Lisboa

“COM AS CRIANÇAS DO MUNDO, SEMPRE AMIGOS”

Partilhar em Família o
ABC Quaresmal
Um compromisso Solidário
OBJETIVO: Participar com as crianças parte do material feito para o mês da 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. https://www.opf.pt/infancia/recursos/
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 I.M.
(C) COMPROMISSO FAMILIAR, onde as crianças reunidas em casa realizam uma atividade.

METODOLOGIA
Para cada passo temos material (foto - Jogo) que podemos descarregar. O conteúdo de
cada jogo pode ser descarregado no respetivo endereço web. Assim teremos um econtro
focado em 3 partes:
( A) Animar
(B) Bolo Missionário
(C) Compromisso Familiar
( A) Animar

(B) Bolo Missionário
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(C) Compromisso Familiar

Passo a Passo:

1- (A) ANIMAR este tempo da quaresma com alguns jogos (links onde se pode descarregar o jogo) para este tempo. (ATIVIDADE feita com o grupo da I.M.)

https://www.opf.pt/infancia/
wp-content/uploads/2018/03/
MISSAOZINHA_1_2014.pdf
https://www.opf.pt/infancia/
wp-content/uploads/2018/03/
MISSAOZINHA_1_2016.pdf

https://www.opf.pt/infancia/
wp-content/uploads/2019/03/
MISSAOZINHA-NR-1_2019.
pdf

https://www.opf.pt/infancia/
wp-content/uploads/2018/03/
MISSAOZINHA_1_2015.pdf
https://www.opf.pt/infancia/
wp-content/uploads/2018/03/
MISSAOZINHA_1_2018.pdf

1I- (B) BOLO MISSIONARIO. Com ajuda
das famílias missionárias vamos combinar
com o senhor pároco para fazer venda de
bolos, acompanhados por alguns matérias
feitos para ajudar as crianças que mais
precisam da América.
(ATIVIDADE FEITA COM O GRUPO NA
PAROQUIA)

III - (C) COMPROMISSO FAMILIAR.
Rezemos 10 dias pelas crianças da
América e do mundo inteiro, o exemplo começa por casa, por isso rezaremos juntos uma ave-maria em família
por dia como parte do nosso compromisso missionário.
Oferta solidaria pelas crianças da
América. (ATIVIDADE FEITA EM FAMILIA)
Amigo animador para realizar esta atividade devemos
enviar uma nota aos pais com as crianças da I.M. para
dizer o objetivo desta atividade, junto com uma dezena. Cada criança deve colocar no frigorifico uma folha
onde vai riscando o número de cada dia até chegar
ao fim do compromisso. Um avé maria por dia, cada
dia a criança risca com vermelho ao terminar a oração em família.
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Com Jesus e com Maria
Missionários todo o dia!

Reflexão Biblica
“Com Jesus fazemos vida o Evangelho”
(No final dos jogos - Passo A)

Escutar a Palavra de Deus
Marcos 12, 38-44
PARA REFLETIR:
Quantos dias com Maria?
- Jesus ensinanos que não há alegria mais grande que ajudar aos 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 tanto barulho.
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MINI COM

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.
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“DAS CRIANÇAS DO MUNDO, SEMPRE AMIGOS”
“COM JESUS E COM MARIA, MISSIONÁRIOS TODO O DIA”
NOTA:
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Tema do próximo encontro #7

PARTILHAR A ALEGRIA E
FORMAÇÃO

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

Para o próximo encontro
o animador deve preparar espaço aberto para jogar com as crianças e ler
o texto do Papa Francisco:
Cristo Vive!( http://w2.vatican.va/content/francesco/
pt/apost_exhortations/documents/papa-francesco_
esortazione-ap_20190325_
christus-vivit.html )

4

