Para o Ano Missionário 2018-2019
Sugestões
- Fazer formação missionária na catequese, de todos os modos possíveis 1;
▪

Implementar a Infância/ Adolescência Missionária na paróquia:

- Realizar encontros/caminhadas, no início do ano, integrando crianças, adolescentes, pais,
catequistas idosos, todos… terminando com apresentação do projeto da missão e os 5 Continentes2;
- Integrar a Infância/Adolescência Missionária na catequese. Apresentar o projeto às crianças e
adolescentes. São elas que devem tomar a decisão e assumir a responsabilidade do projeto. São
elas que devem apresentar aos pais o projeto (e até ao pároco…). Aqui começa a ação
evangelizadora das crianças e adolescentes. Como fazer? :
A - » Infância Missionária: “Crianças, ajudam crianças”:
- Reunir as crianças da catequese da Infância (até ao 6º Ano) e explicar-lhes o que é a Infância
Missionária, como nasceu, quem a fundou e porquê… que está espalhada por todo o mundo e agora
os nossos Bispos querem que chegue também à nossa paróquia…
- Suscitar nas crianças desejo de pertencer à Infância Missionária. Formar um pequeno grupo com
aquelas que se mostrarem mais disponíveis e com mais capacidade de intervenção e compromisso.
Depois, pôr um nome ao grupo (Por exemplo: grupo de Sta Teresinha; Grupo Sol Nascente; grupo…
etc..). Este grupo faz um pequeno projeto de ações, a favor das missões… E pode também arranjar
um sinal/ símbolo/ distintivo para o grupo;
- Faz-se uma reunião de pais e nesta reunião as crianças (não os adultos…) apresentam o seu projeto
missionário… será o primeiro gesto missionário das crianças.
B - » Adolescência Missionária: “Ao encontro do irmão”.
- O que se faz com as crianças da infância, o mesmo se faz, em separado, com os adolescentes (do
7º ao 10º Anos). O mesmo também com a reunião de pais;
. Distribuir pagelas com os 10 mandamentos da Infância/Adolescência Missionária;
. Na catequese, distribuir os mealheiros missionários explicando porquê e para quê: um só
mealheiro passa por todos os grupos que tenham catequese no mesmo dia e hora. Está uma semana
em cada grupo, para as crianças depositarem as suas renúncias. Na semana seguinte, são as crianças
que vão levá-lo ao outro grupo, e assim rotativamente, até o Dia da Epifania. A campanha de
Advento/Natal da catequese poderá ser direcionada neste sentido…
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Muitos documentos da Igreja podem ajudar. Pode fornecer-se, a quem o desejar, alguma informação sobre a história
das 4 Obras Missionárias Pontifícias (“Propagação da Fé”; “Infância/Adolescência Missionária”; “S. Pedro Apóstolo” e
“União Missionária”).
2
Pode fornecer-se, a quem o desejar, alguma informação sobre os 5 Continentes, no âmbito missionário, e como
representá-los nesse contexto. Como sugestão, a apresentação dos 5 Continentes poderia ser feita numa “Jornada
Diocesana das Missões”, com a participação de toda a diocese, fazendo-se antecipadamente o convite/distribuição de
tarefas aos 5 Arciprestados – em que cada um assumia um Continente e preparava a sua apresentação, mediante um
esquema /guião previamente fornecido…

- Realçar o Dia da Epifania, com algo missionário. Na missa dominical, na apresentação das ofertas,
são entregues os mealheiros dos grupos da catequese.
▪

Para fazer experiência de missão:

- Cantar as Janeiras na população para angariar fundos para as missões...
- “Sair” em missão ao encontro de outras pessoas ou grupos, levar-lhes uma mensagem… (por
exemplo, preparar pequenas encenações sobre a vida e ação missionárias, e ir apresenta-las a outra
paróquia…);
- Uma criança convidar outra criança a vir à catequese “amigo traz amigo”, para termos mais amigos
à volta de Jesus;
- Rezar diariamente pelas crianças e/ou adolescentes do mundo, carenciados e em risco (e
eventualmente por outros carenciados, de longe ou de perto).
- Comprometerem-se a colocar, rotativamente, a sua moedinha no mealheiro…
- Propor atitudes de acolhimento: rotativamente: grupos de crianças/adolescentes, encarregam-se
de acolher à porta da Igreja os que vêm à missa; alguma vez entregando-lhes até um pequeno
símbolo que confecionaram em atividades na catequese… No dia da sua catequese, acolher também
os meninos e meninas dos outros grupos.
- A Campanha de Quaresma/ Páscoa, da catequese, poderá ser direcionada no sentido da “caridade
missionária” que envolve vários gestos, entre os quais se podem incluir alguns dos que aqui se
indicam;
- Cada centro ou grupo de catequese “apadrinhar” uma criança ou idoso: escrever-lhes, mandar
fotos… ajudas…
- “Adotar” avós: visitando algum mais pobre, sem família ou isolado (mesmo se está em alguma
instituição), levando-lhe algo de afeto, presença, escuta, um miminho…
- Criar entre as crianças/adolescentes/adultos uma rede de oração pelos que mais precisam de perto
ou de longe (pode ser rezar todos os dias a oração missionária…)3 .
- Realizar celebrações/momentos de oração missionária, para toda a comunidade paroquial:
crianças, adolescentes e jovens, adultos, todos…
- Distribuir tarefas “missionárias” pelas mais diversas pessoas: adultos, idosos, crianças,
adolescentes, jovens, com um fim determinado:
* Escrever pequenas mensagens e “sair” a distribui-las a quem encontrar no caminho ou a
determinadas pessoas…
* Organizar um chá de beneficência a favor de uma causa missionária concreta…
* Promover a confeção de pequenas prendas/objetos/brinquedos… a fim de se se realizar
uma rifa/quermesse ou venda solidária, para as missões “ad gentes”…
======***======
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Pagelas com a oração missionária podem ser pedidas ao Secretariado Diocesano das Missões.

