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«É muito pouco você tornar-se meu servo só para reerguer as tribos de  Jacó, só para 

trazer de volta os sobreviventes de Israel. Faço de você  

uma luz para as nações, para que a minha salvação chegue até os  

confins da terra». (Is 49,6) 

 

 

Que alegria partilhar com vocês a alegria de nosssa fé em Jesus Cristo e sua 

paixão pelo Reino de Deus! O motivo desta alegria é a profecia de Isaías: 

«É muito pouco você tornar-se meu servo. Faço de você uma luz para as nações, para 

que a minha salvação chegue até os confins da terra».  

 

“A Nova Jerusalém, a Cidade Santa (Ap 21, 2-4), onde um dia habitaremos para 

sempre, deve ser construída neste momento da história” (Papa Francisco). 
 

Pelo batismo aceitamos a proposta de seguir Jesus. E Ele nos ordena: “Ide, e fazei 

discípulos” (Mt 28,19).  Muita gente (católica e não católica) não conhece Jesus, e 

portanto não tem sede dele. Ser sua testemunha, realizar as suas obras geradoras de vida: 

eis a msissão. O cristão, a Igreja, ou são missionários, ou não são tais. 
 

Agora entendemos por que a Igreja é, por sua natureza, missionáaria. Que 

significa isto? “Ter paixão por Jesus, e pelo povo” (EG 268). Não conformar-se com 

uma “fé de mínimos”, mas ser testemunha de Jesus com a vida, a palavra e a oração. 
 

A catequese tem uma meta muito clara: Ser iniciação à vida cristã. Vida, vida, 

não teoria! Eis a finalidade destes encontros. 
 

“Então ouvi a voz de Deus clamanado: ‘Quem enviarei?’ E eu respoondi: ‘Eis-me aqui. 

Envia-me’” (Is 6,8) 

 

Pe. Jaime Sória, OSA 

Assessor espiritual do COMIAR, 2022 
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Você, catequista, 

  

que disse “sim” ao convite de Jesus, e vive seu batismo como 

enviado/a; 

que dá testemunho de sua fé nas horas alegres e tristes, 

sem sucumbir à tentação da desistência; 

missionária/o por natureza, incansável no anúncio de 

Jesus como a Verdade, o Caminho e a Vida; 

que inicia seus catequizandos no seguimento de Jesus com 

a vida e a palavra, de maneira alegre e convicta; 

que não poupa sacrificios para dar testemunho de sua fé; 

que ora, se alegra e chora com seus catequizandos, com a 

Igreja, com o mundo; 

que faz de sua vida um anúncio permanente da fé em 

Jesus: 

 

PARABÉNS!!! Você tem tudo para sere a pessoa mais feliz do 

mundo. Você está em comunhão com Jesus, com a 

Igreja, com  o mundo, sem ser do mundo.  

 

Deus te ebençoe, proteja e faça feliz! 

 

Com todo carinho, 

 

Pe. Jaime Sória, OSA 
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ORIENTAÇÕES GERAIS 

  

1. Estes encontros são destinados a iniciar/animar a consciência missionária das 

crianças e adolescentes da Comunhão e da Crisma. Eles também são sujeitos de 

promoçao da fé na igreja. 
 

2. Já que eles são desenvolvidos na sala de catequese, mas comportam atividades 

externas, seria necessário conversar com os pais previamente. Caso algum pai/mãe  

não autorize seu filho/a a particimar das atividades missionárias, paciência. E oração. 

A troca de experiências com os colegas compensará de alguma forma. 
 

3. Estão previstos três encontros para o mês de outubro, por ser este o mês dedicado 

às missões. Eles têm um caráter didático e recreativo. Sua finalidade é animar e 

treinar os catequizandos, de alguma maneira, nalgumas práticas da vida cristã, 

mostrando que somos uma “Igreja em saída” (Papa Francisco).  
 

4. Eles não são um apêndice da catequese mas parte integrante da mesma. A Igreja é 

por natureza msisionária. O papa Francisco, nossos bispos e escritores, só falam em 

missão. A missionariedade é uma característica fundamental da Igreja.   
 

5. Os encontros catequéticos têm a parte do catequista, e a do catequizado. Procure 

desenvolvê-los de acordo com o roteiro indicado. 
 

6. No Domingo das Missões, podem programar um dia especial de visitas, rezas, etc. 
 

7. As atividades para a semana (e para o resto do ano!) ficam a critério de você. Veja 

o que melhor pode indicar a seus catequizandos de acordo com o tema. As visitas 

missionárias feitas por eles (e a/o catequista) seguem um esquema especial. 
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1º ENCONTRO: “JESUS PASSOU PELA VIDA FAZENDO O BEM” 

 

Preparar onde colocar (na frente ou no meio da sala):  

•  Vela,   

• Bíblia,  

• Imagem de Maria 

• Lenços ou bexigas das cores dos 5 continentes: branca – amarela – verde 
– vermelha – azul, 

 

1. Acolhida – apresentação do tema 
 

• Dar as boas-vindas aos catequizandos. 

• Convidá-los a se cumprimentarem: “bem-vindo/a missionário/a!”. 

• Explicar o significado dos lenços ou bexigas de diferentes cores: 

✓ Verde: África (florestas – esperança de fé). 

✓ Branca: Europa (cor da pele – residência do Papa). 

✓ Amarela: continente oriental (cor da pele). 

✓ Vermelha: América (cor dos índios – sangue dos mártires)   

✓ Azul: Oceania (formado por ilhas, em meio do oceano azul). 

 

2. Oração inicial 
 

• Em nome do Pai... 

• Oração espontânea agradecendo a Deus por nos ter dado exemplo de como fazer 

o bem às pessoas, sem se importar se o agradeciam; agradecer também por contar 

conosco para sermos seus discípulos. 

• Cantar: (só este refrão)                                                                 

Somos gente nova vivendo a união,  

Somos povo-semenre de uma nova nação, ê, ê. 

Somos gente nova vivendo a união, 

Somos comunidade, povo do Senhor, ê, ê. 
 

3. Leitura e reflexão da Palavra de Deus (Lc 4,14-22) 
 

• Perguntar aleatoriamente: 

✓ O que aconteceu na sinagoga de Nazaré? 

✓ Quando Jesus acabou de ler o texto, o que disse? 

✓ Como posso colaborar com Jesus em sua missão? 

• Completar.  
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4. Dinâmica 
 

Complete com sinceridade o seguinte teste para ver como vai seu compromisso 

missionário. Coloque um X na coluna correspondente: 

0 – se você não vivencia nunca esta atitude; 

1 – se a você a vivencia algumas vezes; 

2 – se você a vivencia sempre. 
 

 ATITUDES MISSIONÁRIAS 0 1 2 

1 Os que convivem comigo confiam em mim    

2 Sinto prazer em partilhar com os outros o que tenho e o que sei    

3 Quero comprometer-me a servir e ajudar os outros    

4 Procuro ser cada dia melhor, nem que me custe    

5 Não perco tempo. Procuro estar ocupado em fazer coisas boas    

6 Percebo que há muita gente egoísta que não liga pros outros    

7 Sei que a alegria profunda não se encontra nas coisas, no dinheiro    

8 Creio que só Jesus me pode dar a alegria verdadeira    

9 Sinto uma grande alegria em imitar Jesus    

10 Sou uma pessoa que alegra a vida dos outros    

11 Dedico uma parte do meu tempo em ajudar os outros    

121 Quando tenho que estudar, fazer tarefa, ajudar em casa, ir na igreja, 

não me deixo vencer pela preguiça 

   

13 Coloco todo meu esforço em fazer bem todas as coisas    

14 Quando me proponho fazer algo difícil, me esforço ao máximo     

15 Entendo que devo contar com meus amigos e companheiros para 

que este mundo seja melhor 

   

16 Reconheço que o importante não é mandar, ser mais que os outros, 

mas servir, ajudar 

   

17 Rezo todos os dias ao menos ao levantar-me e ao deitar    

18 Sei que Deus me criou para servir lá onde estiver    

19 Gosto de estar com meus amigos/as    

20 Gosto de dialogar, escutar os outros    

21 Desconfio de tudo que é fácil     

22 Tenho dó das pessoas que sofrem por passarem fome, por não 

terem família, casa, saúde  

   

23 Gosto de estar sempre ocupado, fazendo minhas obrigações, ou 

ajudando os outros 

   

24 Sinto que haja tantas pessoas sem esperança, que não se esforcem 

em superar-se 

   

25 Gosto de rezar, de conversar com Jesus    

26 Sei que ser cristão é exigente    

27 Procuro ajudar os outros lá onde estou    

28 Rezo não só por mim, mas pelos outros    

29 Ajudo meus companheiros/as de classe quando não entendem 

alguma coisa 

   

30 Esforço-me em viver todo dia como filho/a de Deus    

 TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
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 Passado um tempo previsível para todos preencherem a folha, verifica-se que todos 

façam a soma e a escrevam no papel. A seguir, se comentam os resultados. 
 

Resultados.  

• 60-40: Você é uma pessoa comprometida com os valores do Evangelho. Vá em frente! 

Você e um espelho do Amor misericordioso de Deus.      

• 39-20: O seguimento de Jesus como Missioneiro(a) es un processo contínuo de 

conversão pessoal. Você deve esforçar-se por conhecer melhotr Jesus, para poder imitá-

lo mais em melhor. Para seguir Jesus não bastam as bona intenções.   

• 19-0: Ninguém dá o que não tem. Somos chamados a dar vida em abundância em  un 

mundo com tantas carências. Acredita: vale a pena ser generoso/a, colocando tuas 

qualidades a serviço dos mais necessitados. Assim você vai mostrar que  Jesus que vive 

em você. Nem que às vezes tenha falhas. Não tenha medo de mudar de vida para seguir 

Jesus. “Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, 

estará com você por onde você andar”. (Jos 1, 9) 

Reflexão pessoal após a avaliação. 

 

5. Pedidos espontâneos 

 

6. Para a semana 
 

• Contar aos pais o que vocês trabalharam na catequese 

• Escolher aquelas atividades que estão mais de acordo com o tema. 

 

7. Oração final 

Deus Pai, que cuidais dos lírios dos campos e dos pássaros do céu, 

que sabeis de tudo que vossos filhos precisam  

para viver com dignidade: 

Não nos deixeis cair na tentação de fecharmos  

nossos olhos e nossos corações às necessidades dos nossos irmãos.   
Libertai-nos da vontade de levar vantagem em tudo;  

da ganância, da sede de lucro, do egoísmo,  

do desejo de ter sempre mais e mais.  

Ensina-nos a sermos honestos,  

a partilhar o que temos com os mais pobres,  

a sermos modelo para o mundo que só pensa em lucrar. 

Ajuda-nos a lutarmos contra a fome,   

e a garantirmos vida justa para todos. 

 

8. Canto final: “Um dia uma criança me parou” (nº 1) 

  Antes de sair, o/a catequista faz o sinal da cruz nos catequizandos enquanto diz: 

“Abre-te para viver e cantar as obras do Senhor”. 

 

9. Outros materiais 
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A RAPOSA MUTILADA 
 

    Um homem passeava no bosque e, de repente, viu uma raposa que havia perdido suas patas. 

E começou a pensar como poderia sobreviver. Então viu um leão com uma gazela em sua 

boca que, uma vez satisfeito, a deixava aos pés da raposa. E assim foi um dia e outro dia... 

    Nosso homem ficou maravilhado ante a sabedoria e bondade de Deus. E pensou: “Quando 

voltar à cidade, vou ficar quieto num canto, confiando plenamente no Senhor, e Ele, na certa 

me dará tudo que necessito!” 

    Passaram-se os dias, e nada de vir alimento. O homem estava tão débil que quase perdeu o 

conhecimento. Um dia escuta uma voz: “Oh, tu que estás no caminho do erro, abre os ouvidos 

à verdade! Segue o exemplo do leão, e larga mão de imitar a raposa mutilada”. 

    Na rua, viu crianças passando fome e frio. E disse a Deus:  

    - Por quê tudo isso? Por quê o Senhor não fez nada por elas? 

    - Eu fiz – respondeu Deus. – Eu fiz você.  

(A. de Mello, O Canto do Pássaro) 
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2º ENCONTTRO: “JESUS FORMA UMA COMUNIDADE” 

 

Preparar onde colocar (na frente ou no meio a sala):  

•  Vela,   

• Bíblia,  

• Lenços ou bexigas das cores dos 5 continentes:  azul – branca – amarela 
– verde – vermelha, 

• Imagem de Maria. 

• Cartolina para montar o coração.  

• Escrever no quado negro: “Jesus forma uma comunidade" 

 

1. Acolhida  
 

• Dar as boas-vindas aos catequizandos. 

• Convidá-los a se cumprimentarem: “bem vindo/a missionário/a!”. 

• Cantar: (só ese refrão) 

Somos gente nova vivendo a união, 

Somos povo-semenre de uma nova nação, ê, ê. 

Somos gente nova vivendo a união, 

Somos comunidade, povo do Senhor, ê, ê. 

 

2. Rever os compromissos da semana   

 

3. Oração inicial 
 

• Em nome do Pai... 

• Oração espontânea agradecendo a Deus por nos ter dado a vida, e nos ter 

escolhido, pelo batismo, a sermos seus discípulos. 
 

4. Apresentação do tema 
 

• Jesus, sabemos, é a revelação de Deus, é a verdadeira imagem de Deus (Col 1,115). 

Só Ele nos revelou quem é Deus, e o que quer de nós para que sejamos felizes. 

• Logo de começar a pregação, Jesus não quis cumprir sua missão sozinho. Chamou 

doze homens para serem seus discípulos (Mc 13,16-19).  

• Hoje vamos conversar sobre o que faziam os discipulos de Jesus e os prmeiros 

cristãos, e o que o povo pensava deles. 
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5. Leitura e reflexão da Palavra de Deus (At 4,32-35) 
 

• Um catequizando entra em procissão com a Bíblia. 

• Outros cinco trazem um coração grande dividido em 5 pedaços (PARTILHA  -  

UNIÃO  -  TESTEMUNHO  -  ORAÇÃO/EUCARISTIA – ESTIMA); em cada 

pedaço está escrita uma palavra. Ao chegarem ao lugar, se juntam, formando um 

coração. Entretanto, canta-se:    

Meu coração é para Ti, Senhor (3x) 

Meu coração é para Ti. 

Porque Tu me deste a vida, porque Tu me deste o existir 

Porque Tu me deste o carinho, me deste o amor (bis) 

• Ler e o texto. 

• Perguntar:  

✓ Como viviam os primeiros cristãos? 

✓ Qual foi a reação dos pagãos ante este estilo de vida? 

• Comentar e completar. 

 

6. Dinâmica 
 

• Ler a “Cxrtx x Pxulo”.  
 

Cxrtx x Pxulo. 

“Fxz tempo que estxvx com vontxde de fxlxr com você. Tenho txntxs coisxs x lhe contxr! E x 

sxdxde! Pensxvx, mxtutxvx..., e nxdx. Xté que um dix, em fim me xnimei. 

Sxbe, você é muito importxnte pxrx mim. Xdoro você, xmo você, nossx! Como é duro nxo hxver 

um jeito dx gente se encontrxr! Como é chxto estxr longe de quem se xmx! Sxbe, ultimxmente tenho 

estxdo muito xbxtidx, cxnsxdx, desxnimxdx dx vidx. Nxdx dxvx certo comigo em cxsx, nx escolx, 

com xs xmigxs. Chegxvx em cxsx, e só me consolxvxm suxs lembrxnçxs, suxs cxrtxs. Xh! Como x 

distxncix mxchucx! Mxs, nxo tem nxdx, nxo. Um dix x gente se encontrx e  xclxrxmos tudo, e x vidx 

voltx xo normal. Por orx, só querix lhe dizer o quxnto xmo você. 

X próprix emoçxo nxo me deixx xclxrxr x cxbeçx. Desculpe xs fxlhxs. Sei que enxergxrx xlém 

dxs pxlxvrxs. Mxs vxmos em frente. X vidx continux. Xté x próxímx. Te xmo. Tux sempre,  

Xnx. 

P.S. Xh! Esquecix de lhe dizer que minhx mxquinx tem um pequeno defeito. Jx percebeu? Fxltx   umx 

letrx. Desculpe. Tchxu! 
 

• Perguntar o que isto tem a ver com o tema de hoje. 

• Complementação à vontade 

 

7. Pedidos espontâneos 
 

8. Para a semana 
 

• Contar aos pais o que vocês trabalharam na catequese 

• Escolher aquelas atividades que estão mais de acordo com o tema. 
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9. Oração 
 

Senhor, eu vos agradeço por pertencer a vossa Igreja. 

A Palavra de Deus me mostrou  

que todos formamos parte da mesma família,  

da qual Vós sois o nosso Pai. 

Dai-me a coragem dos apóstolos e dos primeiros cristãos. 

Quero colaborar para que minha comunidade  

seja uma comunidade de partilha,  

de ajuda aos mais necessitados, 

de testemunho, de vida, de união, de oração;  

para que as pessoas nos reconheçam 

como verdadeiros discipulos de Jesus. Amém. 

 

10. Canto final: “Meu sorriso não é só meu” (nº 2) 

   

11.Outros materiais:  

SOPA DE PEDRA 

Certo peregrino chega a uma aldeia. Bate numa porta, e a mulher lhe responde: 

- Sinto muito, mas não tenho nada para dar-lhe de comer. 

- Não se preocupe, respondeu o peregrino. Tenho uma pedra de sopa no meu bolso.  

É só joga-la na panela de água fervendo, e resulta uma sopa gostosa. Quer ver? 

A mulher colocou água a ferver numa panela e chamou toda a vizinhança.  

Quando a água começou a ferver, o peregrino experimentou: 

- Que delícia! Ficaria melhor se tivesse alguma batatinha... 

- Eu tenho umas poucas em casa, respondeu uma mulher. 

Ato seguido, trouxe algumas batatas, descascou-as e as jogou na panela. 

- Ótimo! Disse o homem. Mas se tivesse um pouco de carne, ficaria um almoço de 

primeira. 

Outra senhora sai às pressas e vem com um pedaço de carne, e o botou na panela. Ao 

experimentar o caldo, o peregrino exclamou: 

- Está uma delícia. Se tivesse alguns legumes, ficaria ainda mais gostosa! 

Outra mulher sai e volta com uma travessa cheia de legumes, e as coloca na panela. 

Nosso homem experimenta mais uma vez a sopa e diz: 

- Tenho a impressão de que falta sal. 

- Aqui tem um pouco, respondeu a dona da casa. 

- Pratos para todas, pediu o homem. 

Cada foi na sua casa e trouxe pratos. Alguns trouxeram pão e frutas. Todos sentaram, e o 

pere-grino foi servindo generosamente a “sopa de pedra” até saciar-se. Todos adoraram. 

Conversavam, davam risada... Em meio à festa, o estranho peregrino saiu de mansinho, 

deixando a milagrosa pedra de sopa que poderiam usar tantas vezes quantas fosse necessário para 

obter a mais deliciosa sopa do mundo... 
(A. DE MELLO, A Oração da Rã) 

 

  



  

ENCONTROS CATEQUÉTICOS MISSIONÁRIOS 14 

 

  



  

ENCONTROS CATEQUÉTICOS MISSIONÁRIOS 15 

 

 

 3º ENCONTRO: “JESUS NOS ENVIA EM MISSÃO” 

 

Preparar onde colocar (na frente ou no meio a sala):  

• Lenços ou bexigas das cores dos 5 continentes: verde – branca – amarela 
– vermelha – azul, 

• Vela,   

• Bíblia,  

• Um par de sandálias  

• Bexigas e aparelho de som para a dinâmica 

• Imagem de Maria 

• Escrever no quadro-negro: “Deus nos envia em missão” 
 

1. Acolhida – apresentação do tema 
 

• Dar as boas-vindas aos catequizandos. 

• Convidá-los a se cumprimentarem: “bem vindo/a, missionário/a!”. 

• Cantar: Na palma da minha mão, eu quero ser missionário (bis) 

Só para te agradecer, Senhor, só para te agradecer (bis). 
 

2. Rever os compromissos da semana  

  

3. Oração inicial 
 

• Em nome do Pai... 

• Pai Nosso, o Teu filho Jesus Cristo,   

disse aos seus discípulos: “Ide e fazei discípulos todos os povos”.   

Concede-nos a graça de sermos testemunhas do Evangelho,  

com nossa palavra e com nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 

• Vamos lembrar as pessoas de nossa comunidade que trabalham na e pela comunidade 

(momentos de silêncio). Escrevam no caderno o nome delas. 

• Perguntar por que escolheram essas pessoas. 
 

 

4. Leitura e reflexão da Palavra de Deus (Mt 28,19-20) 
 

Assim como Jesus chamou os apóstolos, os profetas, os discípulos e os enviou 
em missão, também Jesus continua chamando hoje anunciadores do seu Reino. Ele 
chama a crianças e adolescentes para serem seus seguidores, testemunhando e 
anunciando a Palavra de Deus. Portanto, a missão da criança é ser sinal do amor de 
Deus em Jesus Cristo. Em resposta a este chamado precisamos testemunhar com a 
nossa própria vida que queremos ser missionários como Jesus. Através de nossas boas 
atitudes no dia a dia estaremos anunciando Jesus em todos os lugares: escola, casa, 
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comunidade, bairro, amizades... 
O grande missionário, Jesus Cristo, nos deixou o mandamento do amor, para 

que nos amássemos uns aos outros seguindo o seu exemplo. No seguimento de Cristo 
devemos amar e servir a todos os irmãos, independentes de raça, cor, cultura ou 
condição social. A criança e adolescente missionário tem o coração aberto para acolher 
a todos, porque escuta o seu Mestre que disse: Ide e fazei discípulos meus todos os 
povos. Com Jesus, aprendemos a ter um coração missionário para amar, para perdoar, 
para viver em paz e fraternidade com todos. 

 
5. Dinâmica 

 
 

  “Todos estamos no mesmo barco” 
 

 Obs.: Não diga aos participantes o nome e objetivo desta dinâmica. 
 

1. Objetivo 

• Demonstrar como ficam os missionários no campo e os seus colaboradores quando 

alguém desiste de colaborar. 

• Refletir sobre o que acontece quando os outros começam a se desmotivar e largar o 

que faziam. 
 

2.   Material:  

• É bom que haja mais de 10 participantes.  

• Uma bexiga para cada participante. 
  

3. Desenvolvimento: 

1ª parte:  

• Distribuir um balão para cada participante. Depois de enchê-los de ar, dê a ordem 

de que deverão rebater as bexigas sem deixá-las cair no chão. 

• Colocar música de fundo. 

• Ao interromper-se a música, um dos membros sai da sala. 

• Conforme as pessoas vão saindo, os que estão rebatendo deverão ir redobrando 

seus esforços para rebater mais bexigas, de maneira a que nenhuma caia ao chão. 

Estimule-os dizendo: “Vamos! Esforça-te! Não a deixes cair! Estão caindo! 

Cuidado! Atenção!!!!” 

• Chegará um momento em que a maioria estará fora da sala, e uns três ou quatro 

rebatendo as bexigas enquanto muitas bexigas estarão pelo chão. 

 

2ª parte 

• A música continua tocando; ao interromper-se, um dos que estão fora, entra na 

sala; recomeçam a rebater, recolocando no ar as bexigas do chão.   

• Quando entrarem todos, e não houver mais bexigas no chão, se encerra a 

dinâmica. 
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4. Aplicação  

• Faça uma roda e conversem. Deixe todos responderem, um de cada vez.   

1º) O que você sentiu quando as pessoas foram saindo? 

2º) O que você sentiu quando mandaram você sair? 

3º) O que você sentiu quando viu um monte de bexigas no chão? 

4º) O que você sentiu quando as pessoas foram entrando novamente? 

5º) O que você sentiu quando as bexigas foram todas resgatadas? 

• Agora imaginem vocês que as bexigas sejam os MISSIONÁRIOS NO CAMPO, 

e as pessoas que rebatem sejam os colaboradores: 

1º) O que acontece com os missionários quando um deixa de colaborar? 

2º) O que acontece com os outros colaboradores quando alguns abandonam o 

apoio que vinham dando aos missionários? 

3º) O que acontece na Igreja quando deixamos de ser missionários? 

• Complementar a reflexão à vontade. 

• Perguntar: que título poderíamos colocar a esta dinâmica? 

• Agora faça a pergunta final: O que você fará daqui para frente? 
 

 
6. Pedidos espontâneos 

 

7. Para a semana 
 

• Contar aos pais o que vocês trabalharam na catequese 

• Para o Domingo das Missões. 

 

8. Oração 
 

Senhor Jesus, obrigado por contar comigo para ser missionário/a.  

Tu bem sabes, Senhor, que nada tenho,  

a não ser o desejo de te servir.  

Dá-me a Tua sabedoria, Teu amor, Tua paz,  

e um coração grande para amar o mundo inteiro. 

Senhor, sei que, sozinho/a,  nada posso fazer,  

mas, contigo farei maravilhas. 

Senhor, milhões de crianças não Te conhecem,  

e, portanto, não são felizes.  

Ofereço-te a minha vida inteira  

e ponho-me nas tuas mãos:  

enche-me de coragem, sinceridade e responsabilidade  

para com os meus irmãos. 

Senhor, sei que me escutas e que me acompanhas sempre.  

Só desejo que o teu Nome seja conhecido em todo o universo,  

e o teu Reino de amor se difunda cada vez mais. Amém. 

 

9. Canto final: “Hino da Infância Missionária” (nº 4) 
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10. Outros materiais 

OS TRÊS SÁBIOS 
 

 Três sábios resolveram fazer uma viagem de estudo a outro país. Ao chegarem à capital 

do país em questão, avistaram de longe um arranha-céus. 

 - O que é aquilo? – disseram entre si. 

 O mais normal teria sido verificar o que era mesmo, indo até lá. Mas não.  Pensaram 

que podia uma armadilha ou um lugar perigoso.  E se, quando chegarmos lá, estoura e nos 

mata? – diziam. Era muito mais fácil imaginar o que era, no lugar de comprová-lo. 

 Aventaram diversas teorias. Mas, a partir de outras experiências suas, decidiram ficar 

quietos. Trocaram ideias e, a partir de suas experiências, concluíram que aquele “trem” só 

podia ter sido colocado ali por gigantes. E, por se acaso, foram embora daquele país, ficando 

felizes por haver tido mais uma experiência. 
  

 Moral da história: Quando temos medo, nada de novo acontece. Qualquer desculpa 

serve. 
  

A. DE MELLO, A Oração da rã 
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C   A   N   T   O   S 
 

1. Um dia uma criança me parou” 

https://www.youtube.com/watch?v=2GdDSV6cYu4  
 

1. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir; 

     Caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. 

     E perguntou, no meio de um sorriso: O que é preciso para ser feliz? 
 

Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou,  

Pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. 

Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria,  

E, ao chegar ao fim do dia,  

    Eu sei que eu dormiria muito mais feliz (bis). 
 

2. Ouvindo que eu falei, ela me olhou, e disse que era lindo o que eu falei. 

Pediu que eu repetisse, por favor; que não falasse tudo de uma vez. 

E perguntou de novo, num sorriso: O que é preciso para ser feliz? 
 

3. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saiam do papel; 

Toquei em seu rostinho e, a sorrir, pedi que, ao transmitir, fosse fiel. 

E ela deu-me um beijo demorado e, ao meu lado, foi dizendo assim: 

 

2. Meu sorriso não é só meu” 

https://www.youtube.com/watch?v=Ce8u00xNgY0  
 

1. Meu sorriso não é só meu; foi Deus quem me deu  

Este sorriso não é só meu. 

O que eu tenho de bom é pra dar aos meus irmãos (bis). 
 

2. Meu brinquedo não é só meu; foi Deus quem me deu  

Este brinquedo que não é só meu 

O que eu tenho de bom, é pra dar aos meus irmãos (bis) 
 

3. Meu alimento não é só meu; foi Deus quem me deu.  

Este alimento que não é só meu. 

O que eu tenho de bom, é pra dar aos meus irmãos (bis) 
 

4. Meu dinheiro não é só meu; foi Deus quem me deu  

Este dinheiro que não é só meu. 

O que eu tenho de bom, é pra dar aos meus irmãos (bis). 

 

 

3. Hino da Infância Missionária 
https://www.youtube.com/watch?v=L2S_NNf6V3o 
 

 Vida abundante ao mundo ofereço, 

Quero acender a chama do amor; 

Sou missionário(a), e mesmo pequeno(a),  

Sirvo alegre ao Reino de Deus. 

https://www.youtube.com/watch?v=2GdDSV6cYu4
https://www.youtube.com/watch?v=Ce8u00xNgY0
https://www.youtube.com/watch?v=L2S_NNf6V3o
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1. Mãe de Jesus e das crianças que mais precisam do nosso amor,  

Acolhe a todos sob teu manto, guia-nos sempre para o Senhor.  
 

2. Seguindo os passos do padroeiro, vamos a vida inteira doar; 

Como Francisco e Teresinha, nossa missão é Cristo anunciar. 
 

3. Com alegria construiremos, Senhor Jesus, teu Reino de Amor!  

A Boa Nova anunciaremos com nossa vida, em teu nome, Senhor! 

 
5. Canta, canta, meninada 

(685) Canta, Meninada (feat. Grupo Tim Dô Lê Lê) - YouTube 
 

Canta, canta, meninada, canta alegre esta canção; esta canção: 

No embalo deste canto vai dançar meu coração. Meu coração. 
 

1. Criançada faça a roda que a esperança quer dançar.  

Vão em frente abrir caminhos nova história quer chegar.  

Lá, lá, lá, rá, lá... 
 

2. Batam palmas pra alegria, cantem cantigas de amor;  

Um sorriso pra amizade, dancem, pisem sobre a dor. 
 

3. Vamos chamar a justiça para entrar neste cordão.  

Cada mesa com certeza, vai ter festa vai ter pão! 
 

4. Com as cores d’arco íris façam mais lindo balão.  

Cada noite mais escura vai ser noite de São João! 
 

5. Com os sonhos mais bonitos façam mais belo presente.  

No domingo ao meio dia, mandem pra toda essa gente!  
 

Canta, canta, meninada... 
 

Lá, lá, lá... 
 

Canta, canta, canta meninada, nossa história, tem que ser mudada. 
 

DANÇA...    RODA...   PULA...   GRITA... CANTA... 

 
6. Dancinha para descontrair 

https://www.youtube.com/watch?v=QEkQCq7LOsE  
 

 Eu danço, danço, danço, requebro a cintura, 

 O meu corpo todo começa a balançar. 
 

1. Eu mexo com as mãos, eu mexo com os braços, 

Minha cintura não pode parar. (bis)  
 

2. Eu mexo com os ombros, eu dobro os joelhos, 

As minhas pernas não podem parar (bis). 
 

3. Eu viro para um lado, eu viro para o outro, 

Minha cabeça não pode parar (bis). 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A4H7XBGr-V0
https://www.youtube.com/watch?v=QEkQCq7LOsE
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ATIVIDADES MISSIONÁRIAS 
 
 De acordo com o Programa Missionário Nacional 2019-2023, as atividades missionárias 

devem ter estas motivações: 

a) Ardor missionário, paixão pela missão e anúncio do Reino; 

b) Desejo de estar a serviço do próximo, especialmente dos mais carentes; 

c) Promoção da vida; 

d) Criar relações fraternas com todos; 

e) Sentir-se responsável pela transformação social a partir de Jesus Cristo. 
 

São permanentes, devem ser desenvolvidas ao longo do ano; e de maneira mais intensa, 

no mês missionário.  
 

Podem ser: 

a) De caráter religioso interno: oração individual por alguma necessidade, pelas missões, 

reza do terço, visita ao Santíssimo. 

b) De caráter religioso externo, comunitário: 

✓ Terço missionário; 

✓ Hora Santa Missionária; 

✓ Celebrações missionárias. 

c) Externas: 

a) Falar de Deus, da catequese, etc., a outras pessoas, especialmente às crianças;  

b) Convidar a outras crianças/adolescentes para participar destas atividades; 

c) Ajudar nos serviços de casa, escola, igreja;  

d) Participar de iniciativas para arrecadar doações;  

e) Ser promotor da campanha dos cupons pro Amparo Maternal;  

f) Comunicar-se com missionários que estão em outros países ou regiões de Brasil;  

g) Iniciativas em prol de pessoas necessitados;  

h) Visitar a enfermos, sozinhos ou acompanhando algum Ministro/a da Comunhão; 

i) Participar das campanhas ou entrega de alimentos da Pastoral Social; 

j) Participar das festas da comunidade, sendo responsáveis por uma ou mais barracas; 

k) Ser instrumentos de paz, serviço, união e alegria nas suas casas, escolas e comunidade;     

l) Rezar o Pai Nosso Missionário, o terço Missionário e outras Orações em família; 

m) Olhar a todos com olhos de irmão e irmã.  

n) Conhecer e amar cada vez mais à Virgem Maria;    

o) Dizer sempre “obrigado”;  

p) Doar-se, para que os outros sejam felizes;  

q) Ser alegre nas atividades missionárias;  

r) Visitar crianças/adolescentes que desistiram da catequese; 

s) Dar mais importância às pessoas que às coisas; 

t) Ser generoso/a; estar sempre disponível;   

u) Pensar sempre nos outros;  

v) Escrever mensagens no celular e enviá-las a outros amigos ou companheiros; 

w) Convidar os pais, padrinhos ou tios a doarem sangue. 

 


