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À DESCOBERTA DO 
ESPÍRITO.

O Espírito Santo é o 
grande dom de Deus, 
que nos dá vida, luz e ener-
gia, nos renova interior-
mente, transforma, ajuda a 
caminhar com os outros e 
a crescer na comunhão. O 
Espírito é a presença de 
Jesus entre nós: permite-
-nos ter a vida de Deus 
e seguir Jesus. Ao deixar-
-nos, Jesus concedeu-nos o 
dom do Seu Espírito para 
nos ajudar a manter viva a 
Sua memória e nos enviar 
em missão – a levar a alegria 
aos outros. 

#Epifania - festa da Infância Missionária
NOTÍCIAS



O Espírito Santo nos envolve

 

“COM AS CRIANÇAS DO MUNDO, SEMPRE AMIGOS”
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Conteúdo central do encontro
Este encontro pretende ajudar as crianças a entender que a fonte de toda a alegria e louvor é o  
o Espírito Santo que nos foi dado no baptismo. 

OBJETIVO:  Este encontro tem como objetivo ajudar a conhecer o Espírito Santo que está 
presente na vida de cada cristão bem como na comunidade cristã.

METODOLOGIA

Passo a Passo: 

1º MOMENTO

WORKSHOP DO  VENTO

Ter exposta uma imagem que representa o vento. 
Também ter um secador de cabelo para provocar o 
vento.

Questões sobre o que faz o vento:
- levanta as folhas
- agita as árvores
- impele os barcos à vela
- transporta o pólen
- faz girar os moinhos
- faz planar os pássaros
- aviva o fogo e ativa as brasas
- seca a roupa
... e quando é muito violento gera destruição.

WORKSHOP DO FOGO

Ter exposta uma imagem do fogo.  Acender uma vela 
para representar o fogo.

Questões sobre o que faz o 
fogo:
- alumia
- aquece
- queima
- junta as pessoas à sua volta
- permite cozer e assar os alimentos
... mas também pode destruir tudo por onde passa.

WORKSHOP DO ÓLEO

Ter exposta uma foto do óleo (azeite).
Ter um frasco de óleo perfumado (óleo de bebé).

Questões sobre o que faz o óleo:
- penetra
- suaviza
- relaxa
- fortifica
- cheira bem
- hidrata
- acalma
- serve para cozinhar
... quando mal usado também pode queimar e causar 
dores.

WORKSHOP DA POMBA

Ter exposta uma imagem de uma pomba.

Questões sobre o que faz a pomba:
- pode ser branca ou cinzenta
- é linda
- é terna
- canta
- deixa-se agarrar facilmente - 
representa o amor e a paz.

Esta atividade está dividida em 3 momentos. O primeiro é marcado por 4 workshops com 
as crianças e seus familiares. O 2  e o 3  momento é um momento de partilha e oração. O 
Espírito que nos envolve, nos dá vida e alegria para sermos testemunhas de Jesus.

[Repartimos as crianças e os familiares por quatro grupos (cada grupo passará depois pelos quatro workshops)]



Passo a Passo: 
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Interpelação: (deixar que as crianças vão responden-
do...)

- Quem está reunido? Porquê?
(os apóstolos e Maria estão reunidos em Jerusalém 
pela festa de Pentecostes – 50 dias após a Páscoa...)

- O que é que eles ouvem? O que veem?
(um ruído violento como uma grande rajada de vento 
e línguas de fogo...)

- O que é que isso significa?
(o Espírito Santo que desce sobre eles...)

- Quem é o Espírito Santo?
(é a força de Deus; é o sopro de vida de Deus; é uma 
força que acompanha todas as pessoas que O rece-
beram, como os apóstolos...)

- Como reagem os apóstolos?
(eles saem de casa e começam a falar línguas dife-
rentes, mas, apesar disso, todos compreendiam o que 
diziam: Eles anunciavam o amor de Deus por todas as 
pessoas: “asmaravilhas de Deus”...)

- E nós? Também já recebemos o Espírito San-
to?

(já O recebemos no dia do nosso batismo. Nesse dia 
o senhor padre aplicou na nossa testa um pouco de 
óleo dizendo como o Espírito de Deus nos reconfor-
ta (como o fogo), nos impulsiona para a frente (como 
o vento), penetra em nós (como o óleo), leva à paz 
(como a pomba...).

O Espírito Santo faz-nos descobrir sempre o 
quanto somos amados por Deus!

O Espírito Santo, sopro de Deus, presença invisível e 
poderosa foi sendo expressa com imagens ligadas à 
natureza : o vento, o fogo, a pomba, o óleo, a nuvem... 
A presença de Deus é como o vento: ninguém sabe 
de onde vem nem para onde vai. Pode ser suave ou 
forte. Não podemos impedi-lo de soprar. A presença 
de Deus é também forte como o fogo; como o fogo 
atrai, junta, propaga-se... Como no dia de Pentecostes: 
dia do nascimento da Igreja, dia do impulso missioná-
rio. Os apóstolos recebem esta força que os encoraja
a sair da casa onde estavam fechados com medo de 
sofrerem os mesmos ataques que Jesus; uma força 
que os impulsiona a anunciar este Deus de amor re-
velado pelo seu Filho ressuscitado.

E nós hoje como sentimos essa força do Espí-
rito Santo?

[Após os grupos terem passado por todos os workshops, reunimo-nos todos para partilhar.]
Evocámos o vento, o fogo, o óleo, a pomba. Todos estes elementos encontra-
mo-los na Bíblia. Agora vamos escutar uma história da Bíblia. Para isso come-
çamos com o sinal da cruz.

Sinal da Cruz
Meu Deus, tu conheces-me pelo meu nome (Levantamos as mãos ao alto)
Tu amas-me como eu sou (mãos abertas estendidas para a frente)
E eu posso dizer: em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo (fazemos o sinal da cruz).
Quando fazemos o sinal da cruz, invocamos Deus Pai, Jesus o Filho e O Espírito de Deus !
O Espírito de Deus é o sopro de vida que nos acompanha em toda a nossa vida, nos ilumina, nos consola, 
nos dá coragem, paz e alegria!
Aclamemos com alegria cantando Aleluia... (um cântico de aleluia)

Leitura dos Atos dos Apóstolos (2,1-11)
Quando chegou o dia do Pentecostes, encontravam-se todos reunidos no mesmo lugar.
De repente, ressoou, vindo do céu, um som comparável ao de forte rajada de vento, que encheu toda a casa 
onde eles se encontravam. Viram então aparecer umas línguas, à maneira de fogo, que se iam dividindo, e poi-
sou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, con-
forme o Espírito lhes inspirava que se exprimissem. Ora, residiam em Jerusalém judeus piedosos provenientes 
de todas as nações que há debaixo do céu. Ao ouvir aquele ruído, a multidão reuniu-se e ficou estupefacta, 
pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. Atónitos e maravilhados, diziam: «Mas esses que estão a falar 
não são todos galileus? Que se passa, então, para que cada um de nós os oiça falar na nossa língua materna? 
Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e 
da Panfília, do Egipto e das regiões da Líbia cirenaica, colonos de Roma, judeus e prosélitos, cretenses e árabes 
ouvimo-los anunciar, nas nossas línguas, as maravilhas de Deus!»  PALAVRA DO SENHOR.

2º MOMENTO

3º MOMENTO
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Com Jesus e com Maria 
Missionários todo o dia!

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

NOTA: 

Para o próximo encontro precisamos do apoio e ajuda 
das famílias missionárias da IM para preparar e celebrar 
a nossa festa das tendas missionárias.

CÂNTICO

Quando o Espírito de Deus habita em mim
Eu canto como David (bis)

Eu canto, eu canto
Eu canto como David
Eu canto, eu canto
Eu canto como David

Quando O Espírito de Deus
Habita em mim
Eu rezo como David
Eu rezo, eu rezo
Eu rezo como David

Quando O Espírito de Deus
Habita em mim
Exulto como David
Exulto, exulto
Exulto como David

Quando O Espírito de Deus
Habita em mim
Eu danço como David
Eu danço, eu danço
Eu danço como David

Quando O Espírito de Deus
Habita em mim
Eu Louvo como David
Eu louvo, eu louvo
Eu louvo como David

CÂNTICO FINAL

O amor de Deus repousa em mim,
o amor de Deus me consagrou!
O amor de Deus me enviou a anunciar a paz e o bem!
O amor de Deus me enviou a anunciar a paz e o bem!

O amor de Deus me escolheu
para estender o reinado de Cristo entre as nações e proclamar
feliz Boa Nova aos seus pobres.
Por isso eu exulto em Deus meu Salvador.

O amor de Deus me escolheu
para estender o reinado de Cristo entre as nações e celebrar
sua glória entre todos os povos.
Por isso eu exulto em Deus meu Salvador.

ORAÇÃO

Meu Deus,
Obrigado pelo teu Espírito Santo

Ele mete em mim a sua força,
O teu amor, a tua alegria, Aleluia!

O vento sopra forte;
Vemos as árvores dobrarem-se,

Os barcos avançarem,
Mas o vento, não o vemos.
O vento sopra docemente,

Sentimos os cabelos esvoaçar,
Vemos a roupa a secar,

Mas o vento não o vemos.
Senhor, não te vemos,

Mas tu és o sopro da nossa vida.
Ámen.

ENVIO
Ide!

Que o Espírito de festa

Brilhe nas vossa mãos,

nos vossos olhos, e nos vossos 

corações para vermos a nossa terra

Florir do amor Deus.

Festa Paroquial da IM
Tema do próximo encontro #2


