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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
#Tempo Pascal em FAMÍLIA

Ao logo do Tempo Pascal e em quarentena por causa do corona virus fomos lançando diversos desafios a todas as crianças e suas famílias. Elaboração de uma cruz e ornamentação com flores no dia de
Páscoa. Cantinho de oração e Catequese no youtube para todas as idades.
Infância Missionária: Rua ilha do Príncipe, 19 - 1170-182 Lisboa

“COM AS CRIANÇAS DO MUNDO, SEMPRE AMIGOS”

Partilhar 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 misericórdia
celebrada neste mês e partilhamos a oração do terço da divina misericórdia com nossos amigos
do lar de idosos. O principal objetivo é levar o barulho e alegria das crianças como vitamina para
os nossos velhinhos.

METODOLOGIA
Combinar antecipadamente com a direção do lar a realização de um encontro com as
crianças da I.M. no recinto. O encontro esta dividido em dois momentos: primeiro onde
realizamos formação com as crianças e segundo onde rezamos com os amigos do lar.

1º Momento: FORMAÇÃO
2º Momento: ORAÇÃO
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Passo a Passo:

No mesmo espaço realizaremos dois momentos de misericórdia!

1º Momento: FORMAÇÃO
Animador: levamos algumas folhas para que as crianças possam colorir e entregar como prenda no fim da
formação.
Formação:
1.Hoje vamos aprender porque é que a igreja reza o terço da divina misericordia (linguagem
para crianças)
-uma freira Poloca chamada Faustina rezava muito e gostava de falar com Deus com
infinito amor.
- um dia DEUS pediu a esta freira para falar com os seus irmaos sobre a sua DIVINA
MISERICÓRDIA.
-Esta freira obediente começou a rezar e a ensinar todos com estas palavras:
JESUS EM TI CONFIO.
PELA TUA DOLOROSA PAIXÃO,
TENDE MISERICÓRDIA DE NÓS E DO MUNDO INTEIRO
-agora no mundo muitos cristãos rezam estas mesmas
palavras para que DEUS seja sempre amoroso com todos.
-na foto está Jesus com dois raios de luz; uma significa água
e o outro raio de luz o sangue que sai do coração de Jesus!!!
Vamos aprender como se reza o terço da misericordia:
(Animador: eu digo a primeira parte e todos respondem com a segunda)
Animador: (1)PELA TUA DOLOROSA PAIXÃO....
Todos: (2) TENDE MISERIDÓRDIA DE NÓS E DO MUNDO
INTEIRO
MATERIAL PARA O ANIMADOR
MATERIAL PARA AS CRIANÇAS

2º MOMENTO: ORAÇÃO - vamos rezar o terço que aprendemos hoje!

(Amigo animador seria bom preparar uma mesa com o quadro da divina misericórdia e com todas as pinturas feitas pelas crianças,
colocamos uma biblia e uma vela para rezar juntos, crianças e idosos. No final da oração as crianças entregam das pinturas aos
idosos.)
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Com Jesus e com Maria
Missionários todo o dia!

Reflexão Biblica

“Com Jesus, todos abraçamos a fé
e vivemos unidos na oração”
Escutar a Palavra de Deus
Atos dos Apóstolos 2,42-46
PARA REFLETIR:
- Os missionários levam a todos os lugares gestos e exemplos de fé e misericórdia.
- A Palavra de Deus recomenda que não se perca o contacto com os idosos, para poder
recolher a sua experiência e viver juntos na fé.
- Quando nos deixamos olhar com misericórdia, aprendemos o segredo de partilhar
com os irmãos.
- Só aprendemos a ser misericordiosos na escola de Jesus, olhando sempre para Ele e
deixando encher as nossas vidas da sua infinita misericórdia. Jesus olha para nós e juntos
com Ele olhamos para aqueles que mais precisam.
- Confiar, rezar e esperar em Deus, todo isto é misericórdia.
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deitar rezo:
Antes de me EM TI CONFIO!
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TENDE
DO INTEIRO
E DO MUN

Deus de eterna misericórdia
que reanimais a fé do vosso povo,
aumentai em nós os dons da vossa graça
para compreender melhor as riquezas do céu
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus
convosco na unidade do Espirito Santo
Amen.

“DAS CRIANÇAS DO MUNDO, SEMPRE AMIGOS”
“COM JESUS E COM MARIA, MISSIONÁRIOS TODO O DIA”

NOTA:
Este é o último boletim de apoio. Obrigado pela vossa colaboração e animação das crianças
ao longo deste ano. No período de férias pode contactar as crianças e escrever-lhes um pequeno postal para os motivar e animar para o próximo ano de catequese. Boas férias!
Mais informações : infanciaomp.pt@gmail.com / +351 935 899 233
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