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nova publicação do Boletim de março de 2019 
introduziu-nos num caminho de partilha não só 

da realidade da Obra da Santa Infância nos vários contextos, 
mas também dos temas que consideramos importantes 
no percurso da fé de cada pessoa batizada, com particular 
referência aos mais pequenos, considerando a natureza 
missionária da Igreja. Começamos com a espiritualidade das 
crianças e prosseguimos com a maternidade e a paternidade 
espiritual. Neste número, queremos centrar a nossa atenção 
na família cristã do mundo de hoje.
Todos os adultos, independentemente da sua condição 
ou localização geográfica, têm alguma responsabilidade 
educativa para com as crianças e, entre os adultos que têm um 
papel particular e insubstituível, os pais são os primeiros a ter 
o dever e o direito de educar os seus filhos de forma integral e 
“artesanal, de pessoa para pessoa” (Amoris laetitia n.16).
“ O sentimento de ser órfãos, que hoje experimentam muitas 
crianças e jovens, é mais profundo do que pensamos “ (AL 
n.173) e em resposta a este estado de órfão, o papel da família 
é fundamental, juntamente com o da comunidade social e 
eclesial, que no entanto nunca poderá substituí-la.
“Nos nossos dias, num mundo muitas vezes estranho e até 
hostil à fé, as famílias crentes são de primordial importância, 
como focos de fé viva e irradiante.” (CCC #1656) 
De facto, a aceitação e permanência na fé dependem 
principalmente da experiência que a pessoa tem tido na 
família desde a tenra idade. O Papa Francisco afirma que “ 
Os próprios hábitos adquiridos em criança têm uma função 
positiva, ajudando a traduzir em comportamentos externos 
sadios e estáveis os grandes valores interiorizados.”. (AL #266)
Por esta razão é possível que os pais, juntamente com os 
seus filhos, se tornem sujeitos de evangelização, formação e 
missionáriedade.
A este respeito, o novo Diretório de Catequese traça uma 

definição verdadeiramente bonita, eclesial, completa e 
missionária da família, chamando-lhe “proclamação da 
fé, um lugar natural em que a fé pode ser vivida de forma 
simples e espontânea” (n.227) e, ao mesmo tempo, afirma que 
a família cristã proclama o Evangelho e participa na missão 
evangelizadora da Igreja. Por isso, no serviço educativo às 
crianças, se contribui para a construção da comunidade cristã 
e testemunha o Evangelho na sociedade. (ver nº 231) 
Permanecendo neste contexto já Amoris Laeititia, n.289, 
afirmou que “ os filhos que crescem em famílias missionárias, 
frequentemente tornam-se missionários “ se os pais sabem 
viver esta tarefa duma maneira tal que os outros os sintam 
vizinhos e amigos, de tal modo que os filhos cresçam neste 
estilo de relação com o mundo.
Ainda hoje muitas famílias vivem no amor, na fé e vivem a 
sua vocação como igreja doméstica, como igreja missionária, 
e por isso agradecemos ao Senhor e ao Espírito Santo que 
continua a ajudar e a apoiar as famílias na “procura de novos 
recursos e na invenção de novos métodos”. 
Neste contexto familiar, 
unamo-nos  com a 
oração à dor da Senhora 
Carmen, mãe de Lilian 
e Blanca, duas meninas 
que eram membros da 
infância missionária 
na Nicarágua, 
que foram 
violentamente 
assassinadas no 
passado dia 14 de 
setembro.

A

“A família cristã evangeliza com a sua própria existência; ela é em si mesma um evangelho 
vivo, uma boa notícia que desperta esperança. Os pais transmitem a fé aos seus filhos na 
simplicidade e nas ações concretas da vida quotidiana, e os seus filhos edificam também 
os pais. Juntos, todos os membros da família, testemunham a salvação de Cristo nas 
relações com outras pessoas, começando com os parentes e os vizinhos”  (Catecismo para 
adultos da Conferência Episcopal Italiana n° 1072).
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A narração de Lucas 2,41-42. 51-52, que nos 
foi proposto para a nossa reflexão, situa-se no 
contexto de uma peregrinação anual a Jerusalém 
para a festa da Páscoa. Se a peregrinação é um 
pôr-se em marcha para um lugar sagrado, é ao 
mesmo tempo uma deslocação: de Nazaré a 
Jerusalém e de Jerusalém a Nazaré, da casa ao 
Templo (casa de Deus) e do Templo à casa de 
Nazaré.  
A casa, que constitui para Lucas um símbolo 
denso tanto no Evangelho como nos Atos dos 
Apóstolos, revela uma verdade de fé para todos 
os tempos: toda a casa onde o Menino Jesus 
é acolhido torna-se um lugar da presença de 
Deus no coração da vida humana e semente de 
santificação e salvação.  

Jesus-menino, o Filho de Deus 
incarnado, necessitou de um 
enquadramento propício para se 
desenvolver plenamente face à sua 
missão na terra. Como qualquer 
outra criança cujo crescimento 
pleno necessita uma família (para 
alguns pode ser a sua família 
natural, para outros um internato, 
uma orfanato, outras estruturas 
familiares de acolhimento), ele 
encontrou na 
casa de Nazaré 

o ambiente favorável para o seu desenvolvimento.

Da casa De Nazaré à CAsA de deus 
em Jerusalém

Como os seus pais, o Menino Jesus inseriu-
se nas tradições religiosas e cultuais do seu 
povo (Ex 12, 24-27; Dt 16,1-8.16), o Menino 
Jesus experimentou a peregrinação na família 

Jesus e a 
peregrinação na 
família humana

P. DIEu BÉNI NIcAIsE YAssIgAo 
Seminário Maior Interdiocesano Saint Marc

Bangui-Bimbo 
República Centro-Africana



7BOLETIM - PONTIFICIUM OPUS A SANCTA INFANTIA  - N. 6 - OUTUBRO 2020

humana como qualquer outra criança da sua 
idade que nasce, cresce e morre num contexto 
sociocultural e religioso concreto. A este 
propósito, São Paulo não hesita em afirmar que 
Jesus foi sujeito à lei com exceção do pecado: 
“para resgatar os que se encontravam sob o 
domínio da Lei, a fim de recebermos a adoção de 
filhos” (Gl 4,5).
O Menino Jesus, antes de ser encontrado pelos 
seus pais, encontra na casa de Deus o espaço 
ideal onde o homem redescobre a verdadeira 
bem-aventurança como uma árvore plantada 
à beira de um rio (cf. Sl 1,3). “Quando tinha 
doze anos”, ficou em Jerusalém sem que os seus 
pais o soubessem. “O zelo da tua casa devora-
me”, como canta o salmista. O menino Jesus 
teve assim um ardor pela casa e pela palavra 
de Deus. Cheio de sabedoria encontrava-se em 
pleno debate com os sábios do Templo. E foi 
assim que os seus pais voltaram para Nazaré, 
mas sem ele (Lc 2,44-45). 
Quando se deram conta de que o menino não 
estava com eles, como todos os pais preocupados 
pela vida e proteção dos seus filhos, Maria e 
José, levados por este sentimento divino, devem 
ter procurado, angustiados, entre os parentes e 
conhecimentos até fazerem de novo a subida até 
ao Templo. 
O círculo familiar era, sem dúvida, grande e 
não se limitava apenas aos parentes próximos. 
O Menino Jesus viveu como as outras crianças 
da sua época na humildade e no respeito pelos 

valores familiares e religiosos do seu povo. 
Ele frequentou e partilhou as brincadeiras, as 
correrias e as coisas belas com as outras crianças 
suas vizinhas.  
“Filho, porque nos fizeste isto ?” (Lc 2, 49): É 
assim o coração preocupado de Deus e também 
de todos os pais quando um filho parece estar a 
viver uma situação de perigo. Deus em primeiro 
lugar, pois como diz o salmista: “Ainda que meu 
pai e minha mãe me abandonem, o senhor há-de 
acolher-me” (Sl 27,10). Um aspeto importante 
no crescimento e na infância é viver junto de 
Deus e na sua casa em toda a segurança para se 
alimentar da sua Palavra. 

Da casa De Dieu à casa de Nazaré

Após a estadia prolongada no Templo, Jesus 
deixa-se conduzir pelos seus pais e obedece-
lhes: “depois desceu com eles, voltou para 
Nazaré e era-lhes submisso” (Lc 2, 51).   

“Como um homem ordinário, que viram 
crescer e trabalhar como os outros jovens da 
aldeia, pode falar assim? De onde lhe vem 
isso? Qual é a sabedoria que lhe foi dada? Não 
é ele o carpinteiro, o filho de Maria?1“  (Mc 6, 
2-4). Esta é admiração que mais tarde têm os 
seus conterrâneos à vista dos seus milagres e 
ensinamentos. 

O qualificativo “Nazareno” que será ligado 
ao nome de Jesus é atribuído à sua infância 
passada nesta aldeia modesta de Nazaré (Jo 
1,46). Aí se encontrava a residência de Maria 
e José (Lc 2, 51; 4,16; Mc 1,9). Aí ele anunciará 
o Evangelho mas sem grande sucesso (Mc 6,1-
6). Aliás, de Nazaré, os Judeus não esperavam 
nada de bom. Mas é interessante que Lucas faz 
uma inclusão: Nazaré-Jerusalém-Nazaré.  

De regresso a Nazaré, o menino Jesus  
“era-lhes submisso“(lc2,51). Este “era-lhes 
submisso” é próprio da linguagem do Novo 
Testamento e a submissão é uma virtude 
maior da Pastoral cristã.2 Como Deus tudo 
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submeteu a Cristo (Heb 2,5; 1 P 3,22), os 
cristãos também se submetem a Deus (à sua 
lei e à sua educação) e uns aos outros numa 
boa harmonia em vista a cooperar (1 Cor 
16,16) no temor divino. O código doméstico 
em Paulo vai ainda mais longe sublinhando 
como a mulher se deve submeter (obedecer) 
ao homem, a esposa ao marido e o marido à 
sua esposa como Cristo amou a Igreja (Ef 5,22-
24); os jovens aos anciãos, os escravos aos seus 
senhores (Ef 6,5; Tt 2, 9; 1 P 2,18)3.
No contexto da vida familiar, trata-se de agir 
numa submissão oblativa, onde o amor agapé 
preside a todas as relações humanas. O lugar 
e a posição que Deus nos constituiu ajuda-nos 
a realizar-nos plenamente com os outros e no 
meio dos outros.    

A carta aos Hebreus, ao insistir na pedagogia 
paternal (Heb 12,9),sublinha a dimensão 
da docilidade de espírito, da humildade 
do coração, do respeito e implica também 
um reconhecimento de si mesmo. Assim o 
Menino Jesus que aceitou submeter-se aos 
seus pais e às tradições do seu povo torna-se 
modelo de obediência a Deus seu Pai e ao seu 
projeto de salvação para toda a humanidade. 
É o paradigma de toda a infância vivida sob a 
proteção e bênção divinas e dos homens. Jesus 
trabalhou com as suas próprias mãos, ele o 
“carpinteiro de Nazaré”. 
“Diante de Deus e diante dos homens”; Deus 
diviniza o que o homem humaniza.4  São as 
duas faces da medalha que constitui a formação 
humana e espiritual da criança e do adulto. 

a casa como lugar De 
testemuNho 

O simbolismo da casa “oikia, oikos” (casa) 
nos evangelhos designa também a moradia de 
outros: Simão e André, etc., (Mc 2,1; 3,20; 9,33). 
Muitas vezes era nas casas que se reuniam as 
multidões para ouvir Jesus. 

A domus ecclesiae ou igreja doméstica era 
a característica das comunidades da Igreja 
primitiva (At 2,46; 20,7-12; 1 Co 16,19; Rm 
16,5) onde se reuniam para a escuta assídua do 
ensino dos Apóstolos, a oração e a partilha do 
pão com toda a simplicidade.

Na obra de Lucas, há como que uma deslocação 
do Templo, lugar de separação étnica e moral, 
para o focalizar na casa, lugar de integração de 
todos, crianças e adultos onde cada um tem um 
nome. Onde é amado, acolhido e incentivado 
e contribui de uma certa maneira também 
para a felicidade de todos. Daniel Marguerat 
comentando Lucas-Atos diz que: “A presença 
do divino não está mais localizada no Templo 
mas em todas as casas onde Jesus é acolhido” 
(Lc 1,5-22. 26-38; 9, 1-6; 10, 1-16; At 16,15.40).  

a autoriDaDe Familiar que Faz 
crescer é a autoriDaDe FuNDaDa 
No temor De Deus

“A sabedoria começa com o temor de Deus” 
dizem as Santas Escrituras. O temor de que se 
trata não é de viver na fobia de um pai mau 
ou de uma mãe sem piedade. Jesus ensina-nos 
a chamar a Deus “Pai Nosso” numa confiança 
filial.  

A verdadeira autoridade é aquela que faz 
crescer. Como o pequeno Samuel (1 S 2,26), 
também “Jesus crescia em sabedoria, em 
estatura e em graça diante de Deus e dos 
homens” (Lc 2, 52).
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Em Lc 2,40 e Lc 2,52, existe um parentesco 
semântico: “entretanto, o menino crescia e 
robustecia-se, enchendo-se de sabedoria, e a 
graça de deus estava com ele” (Lc 2,40). Quase 
palavra a palavra estes dois versículos (vv. 40 e 
52), que enquadram a reencontro de Jesus no 
Templo onde discutia com os doutores da Lei, 
formam uma inclusão insistindo na sabedoria e 
inteligência deste menino-Deus mas sobretudo 
que a bênção/graça de Deus seu Pai estava 
com ele. Deus é fonte de toda a inteligência e 
sabedoria e cumula 
dos seus dons em 
abundância todos 
os que têm a sua 
graça. Esta narração 
faz um certo eco ou 
preambulo à narração 
da vida e ministério 
do eleito de Deus, 
Jesus. Como certos 
personagens bíblicos 
tais como José, o filho 
bem-amado de Jacob, 
o pequeno Moisés 
salvo das águas do 
Nilo, David, o pequeno Samuel… a beleza física 
e moral, a inteligência caracterizam sempre 
aqueles que são escolhidos para agirem em 
nome de Deus junto do seu povo. E o Menino 
Jesus não foge a esta lei. Podemos quase dizer 
que Deus cumula desde a meninice aqueles que 
ele chama ao seu serviço de todas as qualidades 
e faculdades para estarem á altura da missão 
que lhes será confiada. 

Para terminar, uma das simbólicas da família 
solidária é aquela representada por um fogareiro 
formado por três pedras para fazer o fogo para 
cozinhar ou para se aquecer. Sabemos quanto 
o calor da vida familiar à volta de uma refeição 
constitui momentos inesquecíveis para a vida. 
Também o sentido e a importância da família 
como igreja doméstica é, mais do que nunca, 

a ter em consideração e a valorizar no nosso 
mundo um pouco frio onde o anonimato das 
grandes cidades é a grande palavra de ordem.    

À volta da mesa familiar escutando os contos 
e os cânticos legendários permite cimentar os 
laços familiares e sociais e também socializar 
os valores mais altos do amor, da solidariedade, 
da reconciliação, da paz, da hospitalidade, etc.      

A vida de família, célula base da sociedade onde 
cada um ocupa realmente o seu lugar é o incipit 

de uma vida futura 
conseguida. Todas 
as crianças e jovens 
tornam-se pelo seu 
compromisso atores 
de hoje, co-pioneiros 
da sua vida presente 
e responsáveis do 
amanhã por um 
mundo de justiça e de 
paz. A casa de Nazaré 
permanecerá para 
sempre o “protótipo e 
o exemplo de todas as 
famílias cristãs”. 5

Notas

1. Cfr. Lafon M., con Charles de Foucauld, Coll. Prier 
15 jours, Nouvelle Cité, 1998. p.60.
2. Celas spicq, Lexique Théologique du Nouveau 
Testament, Parigi, Cerf, ed. universitaires de Fribourg, 
1991. Palavra “upotasso”.
3.  Ibidem
4. François Varillon
5. JOÃO-PAuLO II, Familiaris Consortio n°86 §8.
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A Ásia tem um profundo sentido da sacralidade 
do matrimónio e da vida familiar, um sentido 
profundo que se transmite culturalmente de 
geração em geração. A vida desde a conceção 
à morte natural é valorizada e protegida e 
a estabilidade no casamento é preservada.3 

Mesmo se as famílias católicas na Ásia vivem 
no meio de uma rica variedade de culturas, 
de etnias e de religiões, elas partilham os 
seus valores e as suas características cristãs 
com todos.4 Todas as nossas instituições, 
quer a nível diocesano quer a nível paroquial, 
particularmente no domínio da educação, se 
esforçam para formar na fé e educar aos valores 
todas as pessoas, em particular os jovens, para 
que possam responder à secularização com 

Na Ásia, a família ocupa um lugar central na rede de 
relações, e as crianças, desde muito cedo, aprendem 
o valor da família e das suas estruturas familiares. As 
necessidades das crianças são satisfeitas no seio da família que lhe fornece 
segurança e o sentido de pertença. Aprende-se em família os valores da 
fraternidade, da cooperação, da colaboração e da simpatia.1 Em família, 
mesmo se os seus membros estão estreitamente ligados uns aos outros, são-
no ainda mais profundamente pelo amor e a preocupação que nutrem uns 
pelos outros.2  

maturidade cristã.5

Aqueles que no sector da Pastoral da Família se 
consideram como os defensores da vida desde 
a conceção até à morte natural tomam conta 
das famílias mais pobres e marginalizadas 
provendo às suas necessidades.6 Uma família 
é chamada a responder às necessidades dos 
seus membros, membros de outras famílias 
e da comunidade, da Igreja local e universal. 
Deste modo, a catequese familiar deve ter 
como objetivo unir as famílias, responsabilizá-
las e aprender delas, ajudá-las a celebrar os 
diferentes aspetos da vida cristã para exercerem 
eficazmente a sua responsabilidade na Igreja e 
no mundo.   

formação da
fÉ das Crianças
no seio das famíias 
CatÓliCas

P. LINsoN k. ARADAN
Diocese de Quilon

índia
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quaNDo e o quê eNsiNar às 
criaNças?
As crianças devem ser formadas, desde cedo, 
a comprometerem-se com o reino de Deus e 
a sacrificar-se por causa de Jesus Cristo. Jesus 
diz: “Procurai primeiro o Reino de Deus e a sua 
justiça, e tudo o mais se vos dará por acréscimo” 
(Mt 6,33). Segundo o Concílio Vaticano II, 
“os filhos devem ser ensinados, desde logo os 
primeiros anos, a conhecer e a adorar a Deus, e 
a amar o próximo, de acordo com a fé recebida 
no Batismo”.7

As primeiras coisas que as crianças devem 
aprender diz respeito a Deus e à Sua vontade. 
A partir do momento em que as crianças 
começam a falar, elas devem crescer falando de 
Deus. Naturalmente que uma formação correta 
ao longo da infância ajudará uma criança a 
evitar numerosos problemas espirituais no 
futuro. A principal causa da maior parte dos 
problemas da adolescência remonta ao período 
da infância. O problema cresce na medida que 
a criança cresce. Daí que seja muito difícil 
de corrigir um adolescente problemático. 
A melhor forma de evitar graves problemas 
nos adolescentes consiste em instruí-los 

corretamente já na infância.8 

A infância constitui o momento propício 
para começar na catequese a relação pessoal 
da criança com as três Pessoas divinas da 
Santíssima Trindade9. É o momento de 
formação a uma vida de oração pessoal, do 
despertar autentico ao sentido moral cristão 
que se desenvolverá no interior de uma relação 
pessoal com Deus e com os outros. A infância 
é o melhor momento para fazer compreender 
às crianças que Deus tem um projeto para elas 
e por isso elas têm de descobrir o que é que 
Ele quer que elas sejam na vida.10 Por isso a 
Igreja insiste para que a formação das crianças 
comece logo no início das suas vidas. 

uma Formação com vista à Fé, 
esperaNça e cariDaDe 
A Lumen Gentium evoca o dever dos pais serem 
“para os filhos os primeiros anunciadores da 
fé”. 11 Aí se afirma que no seio de uma família 
verdadeiramente cristã, “os esposos exercem a 
sua própria vocação, sendo um para o outro e 
para os filhos, testemunhas da fé e do amor de 
Cristo. A família cristã proclama em alta voz 
tanto as virtudes presentes do reino de Deus, 
como a esperança da vida bem-aventurada”.12 
Imitando a Igreja enquanto comunidade de 
fé, de esperança e de caridade, os membros da 
família vivem a sua fé em Deus. Vivem uma 
confiança recíproca e, partilhando e comendo 
juntos, conservam uma comunhão entre eles 
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aceitando a realidade da família no amor, na 
proteção e no bem-estar dos seus membros.13 

Uma família deve economizar alguns dos seus 
rendimentos para poder oferecer alimento 
aos famintos, vestuário aos que o não têm e 
acolher os sem-abrigo. Tem de ter tempo para 
visitar o vizinho que ficou viúvo, preparar 
uma refeição para algum doente e guardar as 
crianças de um pai ou mãe que estão isolados 
ou em dificuldades, acreditando que o que se 
faz aos que passam necessidades se faz a Cristo 
(cf. Mt 25,40). As famílias deveriam descobrir 
a possibilidade de discutir questões sociais e de 
entreajuda adotando atitudes cristãs em favor 
dos que são postos à margem, os presos, os 
deficientes e doentes do SIDA.14 Deste modo a 
Igreja doméstica torna-se uma comunidade de 
fé, esperança e caridade.15

uma Formação pelo respeito Da 
viDa 
A vida é um dom de Deus. Existem muitos 
seres humanos débeis e sem defesa, em 
particular as crianças que vão nascer, cujo 
direito fundamental à vida é ameaçado. A 
vida vem de Deus e constitui um dom, à sua 
imagem e à sua semelhança, uma participação 
na sua respiração viva. Deus é o único Senhor 
dessa vida e os seres humanos não deveriam 
presumir que podem dispor da vida a seu belo 
prazer. 16 São João Paulo II, na sua exortação 
Familiaris Consortio declara que o papel social 
da família para o bem comum é o dom da vida e 
a educação dos cidadãos.17 E o salmista afirma:

Olhai: os filhos são uma bênção do 

seNHOR; o fruto das entranhas, uma 
verdadeira dádiva. Como flechas nas mãos 
de um guerreiro, assim os filhos nascidos na 
juventude. Feliz o homem que deles encheu 
a sua aljava! Não será envergonhado pelos 
seus inimigos, quando com eles discutir às 
portas da cidade (sl 127,3-5).

O dever fundamental da família é o de servir 
a vida. A Escritura declara que a bênção do 
Criador é partilhada através da procriação 
e que a imagem divina é transmitida de uma 
pessoa a outra (cf. (Gn 5,1-3). A vida do ser 
humano é o maior bem social que todos devem 
proteger. Deste modo, o fruto da geração 
humana, a partir do primeiro momento da 
sua existência, exige um respeito absoluto. 
Uma criança que está para nascer deve ser 
respeitada enquanto pessoa e seus direitos 
devem ser reconhecidos. O direito à vida deve 
ser considerado o fundamento de todos os 
outros direitos fundamentais. 
Nas famílias católicas, os pais devem 
estar conscientes deste direito humano 
fundamental.18 Valorizar a dignidade de toda a 
pessoa no seio da família é fundamental para 
as suas relações internas. O Catecismo da Igreja 
católica afirma que, numa família, “os membros 
são pessoas iguais na sua dignidade”.19 O facto 
de “respeitar e promover cada um dos seus 
membros na sua dignidade de pessoa, enquanto 
imagem viva de Deus”20, oferece um sentido de 
igualdade a todos os membros da família. 
As famílias católicas devem receber uma 
catequese adequada para apoiarem o valor e 
dignidade da vida humana. Uma catequese 
correta sobre as questões ligadas à “cultura da 
morte” deve ser oferecida para transmitir essa 
mensagem de vida.21

uma Formação que permita 
DeFeNDer a verDaDe, a Justiça e a 
paz
Em primeiro lugar, uma família deve estar 
ao serviço da verdade. A intimidade familiar 
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forma-se em termos de indivíduos que entram 
em relação com a verdade em si mesmos e 
partilham a verdade entre eles: a verdade sobre 
si mesmos, a verdade sobre o que significa ser 
humanos e a verdade sobre o Senhor Jesus 
Cristo. Depois, a família deve estar ao serviço 
da justiça. Os seus membros deveriam cultivar 
uma atitude de respeito pelos direitos dos 
outros no seu foro interno e partilhando com 
todos de maneira equitativa. Isso ajudaria 
uma família a ser consciente das inumeráveis 
injustiças que existem. Enquanto povo 
servidor, a família cristã deve estar ao serviço 
da paz. A paz só pode ser valorizada quando se 
enfrenta às injustiças . A paz que Cristo oferece 
(cf. Jo 14,27) obtêm-se através de um discurso 
honesto, do respeito recíproco, de uma grande 
sensibilidade e sobretudo através da caridade, 
contribuído, desse modo, à construção da paz 
no seio da aldeia global.23 A família deve ser 
considerada como a “escola de humanidade 
mais profunda”.24

uma Formação pelo respeito Das 
outras religiões 
Ensinar às crianças a respeitar todas as religiões 
para que cada religião represente a justiça e a 
paz. 
A Índia é um país profundamente religioso 

que recebeu de Deus um dom que é 
comum. Tem uma grande sede do que 
é espiritual. Herdámos uma fé cristã 
que os missionários nos trouxeram e 
ela tem de ser harmonizada com as 
outras religiões indianas. Ela tem de ser 
objeto de uma inculturação. Deveremos 
introduzir adaptações sem modificar 
o essencial.25  São João Paulo II era 
favorável à necessidade de se adaptar ao 
contexto. De dialogar e de conservar a 
fé.26

O amor para com todas as religiões 
e a ausência de ódio para quem quer 
que seja devem constituir os conceitos 
chave. Todo o bem encontrado numa 

religião pertence a Deus e deve ser aceite com 
gratidão. A ofensa em relação a uma religião 
constitui um delito contra a caridade e a falta 
de caridade afasta de Deus. Assim, cada família 
deve constituir-se num Ashram, quer dizer, um 
centro espiritual para as famílias vizinhas.27

uma Formação pelo respeito Da 
Natureza 
una trasformazione da “ego” a “eco” è il 
bisogno del tempo. 
Ensinar às crianças a tratar a natureza com o 
mesmo respeito que o fazemos para connosco 
mesmos.28 O Papa Bento XVI afirma que “a 
deterioração da natureza está estreitamente 
ligada à cultura do modelo da coexistência 
humana”29 e exorta-nos a dar-nos conta de que 
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o ambiente está gravemente danificado por 
causa do nosso comportamento irresponsável. 
São João Paulo II convidava os cristãos a 
realizarem com fé a sua responsabilidade no 
interior da Criação e o seu dever para com a 
natureza e o seu Criador.30  Um ditado hindu 
vasudaiva kudumbakam aplica-se a cada 
um de nós.31  Trata-se de um dito sânscrito 
que significa que o mundo inteiro é uma só 
família. O mundo é como uma pequena família 
intimamente ligada.32 O Papa Francisco sugere 
a exemplo de São Francisco de Assis “o quanto 
é inseparável a ligação 
entre a preocupação 
pela natureza, a justiça 
para com os pobres, 
o empenhamento 
na sociedade e a paz 
interior”. 33

uma Formação 
que permita o 
DiscerNimeNto 
Da vocação 
Ajudar as crianças a 
discernir a sua vocação 
e prepará-las para 
aceitarem o estado 
de vida adaptado 
a cada uma é uma 
parte importante da 
educação.34

Segundo o National 
Catechetical directory 
“uma verdadeira família 
é o melhor terreno para 
fomentar vocações sacerdotais, religiosas e 
missionárias e, para geralmente, formar as 
crianças desde a sua infância a reconhecer 
o amor de Deus por todas as pessoas”.35 A 
vocação à vida sacerdotal e religiosa é semeada 
pelo Senhor geralmente no meio familiar de 
uma fé religiosa.36 
Preparar-se ao casamento e dar vida a uma 
família é a missão fundamental dos esposos. 

Uma vez que a família é a comunidade de 
formação inicial, é aí que a criança adquire os 
primeiros conhecimentos da fé, o espirito de 
entrega e de serviço. Os grãos da vocação são 
semeados no coração e no espírito das crianças 
desde tenra idade. Deste modo, os pais têm a 
responsabilidade de preparar o terreno para 
permitir às crianças acolher o chamamento de 
Deus. O magistério da Igreja considera a família 
o lugar privilegiado, o berço, o jardim natural, 
a atmosfera ideal e sobretudo o primeiro 
seminário onde as vocações são promovidas em 

abundância por Deus. É 
aí, no seio da família, 
que elas florescem, 
crescem e atingem a sua 
maturidade para o bem 
da Igreja e da sociedade 
em geral.37

como iNstruir as 
criaNças ? 
Uma maneira fascinante 
de introduzir as 
crianças no contacto 
com a Palavra de Deus 
vem-nos da tradição 
judaica. Quando os 
pais encontram um 
bom momento para 
apresentar a Palavra de 
Deus aos seus filhos, eles 
começam por aplicar-
lhes mel sobre os lábios. 
Talvez sejam inspirados 
pelas palavras do livro 
do Profeta Ezequiel: 

“Filho de homem, alimenta-te e sacia-te com 
este manuscrito que agora te dou. Comi-o e 
ele foi, na minha boca, doce como o mel” (Ez 
3,3). Deus, nesta narração, ordena a Ezequiel 
que coma o pergaminho da palavra de Deus. 
O Profeta segue a ordem do Senhor e descobre 
que a Palavra de Deus é doce como o mel. 
Comer o pergaminho é uma maneira simbólica 
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de dizer que Ezequiel acolheu a Palavra de 
Deus, que ela tornou-se parte integrante dele 
mesmo e que ela o alimentava espiritualmente. 
Só depois de estar, assim alimentado, ele era 
capaz de sair e proclamar com sucesso essa 
palavra partilhando-a com os outros. Também 
os pais cristãos são os primeiros proclamadores 
da Boa Nova para os seus filhos. É uma missão 
que lhes foi confiada pelo Senhor através do 
Sacramento do Matrimónio.38

Existem dois métodos importantes para 
transmitir a Palavra de Deus às crianças.

a palavra boca a boca 
Significa proclamar a Palavra de Deus às 
crianças através de palavras. 
O Salmo 78,4-8 indica: 

não o ocultaremos aos seus descendentes;
tudo contaremos às gerações vindouras:
as glórias do seNHOR e o seu poder,
e as maravilhas que ele fez.
5ele estabeleceu um preceito em Jacob,
instituiu uma lei em Israel.
e ordenou aos nossos pais
que a ensinassem aos seus filhos,
6para que as gerações futuras a conhecessem
e os filhos que haviam de nascer
a contassem aos seus próprios filhos;
7para que pusessem em deus a sua 
confiança
e não esquecessem as suas obras,
mas obedecessem aos seus mandamentos.
8Para que não fossem como os seus pais,
uma geração rebelde e desobediente,
uma raça de coração inconstante
e de espírito infiel ao seu deus”.

Os pais devem contar a lei de Deus aos filhos 
de maneira a que eles a conheçam, a percebam, 
a assimilem e a possam, assim, transmitir às 
gerações futuras. O que é importante é dedicar 
tempo a falar da Palavra de Deus às crianças e 
com as crianças. 

Explicar-lhes os Seus ensinamentos, falar com 

elas, colocar-lhes questões e esclarecer as suas 
dúvidas.

a vida – testemuNho dos pais 
É importante que as atitudes e os hábitos 
cristãos sejam testemunhados desde a infância, 
sobretudo num contexto multicultural e 
religioso como na India.39 A formação cristã da 
fé dos filhos por parte dos pais deve começar 
desde a mais tenra idade. Esta catequese 
insubstituível deriva do testemunho parental 
do amor de Deus e do amor dos pais por 
Deus e pelos filhos. A maneira como os pais 
entram em relação com os filhos, a maneira de 
rezar, adorar e viver a fé na vida de cada dia 
constituem os canais mais importantes para 
uma verdadeira formação à fé.40

Na primeira infância, e no interior desta fase da 
vida humana, as crianças aprendem sobretudo 
observando e imitando. Este é um momento 
especial onde as crianças começam a aprender 
dos pais e das pessoas mais velhas os valores 
morais tais como a gentileza, a generosidade 
na partilha, o respeito, a veracidade, a justiça, o 
perdão, etc. É o período ao longo do qual uma 
criança continua a ser catequisada pelo que ela 
ouve, vê e toca. Ver os seus pais, em particular a 
sua mãe, em oração constitui uma experiência 
única de aprendizagem para as crianças. 41 O 
papa Francisco exorta:

em família, a fé acompanha todas as 
idades da vida, a começar pela infância: as 
crianças aprendem a confiar no amor de 
seus pais. Por isso, é importante que os pais 
cultivem práticas de fé comuns na família, 
que acompanhem o amadurecimento da fé 
dos filhos.42

Os pais devem, antes de mais, estar conscientes 
das suas obrigações de fé enquanto pais, estudar 
as suas próprias prioridades e tomar parte 
na formação à fé dos seus filhos. As crianças 
aprendem mais pelo exemplo dos seus pais do 
que por qualquer outra instrução. Um pai ou 
uma mãe católicos, mesmo analfabetos, podem 
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também ser educadores da fé com sucesso para 
os seus filhos.43 O mais digno é o exemplo e os 
pais são os primeiros professores. 
O pai como a mãe devem exercer uma influência 
positiva nos seus filhos. Eles têm necessidade 
que os seus pais lhe deem bom exemplo. Caso 
contrário, o mau exemplo de algum deles pode 
opor-se fortemente e vencer o bom exemplo do 
outro.44 Que as crianças vejam os seus pais a rezar, 
a participar na missa, a servir os outros e fazer a 
caridade. Encorajai as crianças a fazer a caridade, 
a organizar-se e a rezar em casa. Os pais que 
oferecem um bom exemplo de obediência à lei de 
Deus e às leis do seu país podem esperar que os 
eus filhos sejam fiéis aos seus deveres para com 
Deus, para com os seus pais e as outras pessoas. 
Naturalmente, que existem exceções, mas em 
geral, a grande maioria das crianças segue o estilo 
de vida inculcado pelos seus pais

coNclusão
O antigo provérbio yiddish indica: “As crianças 
pequenas perturbam o sono, as crianças grandes 
perturbam a vida”. 
O facto der ser pai ou mãe constitui uma relação 
inevitável para toda a vida. O que é dado ao 
princípio é recompensado no fim.45 De famílias 
sólidas e devotas provêm trabalhadores que 
constroem nações, pais que educam os seus 

filhos segundo Deus e crianças que se tornarão a 
esperança do futuro. A ausência de tais famílias 
criará obscuridade no mundo. Na base destas 
famílias, a Igreja e a nação encontrarão a sua 
força. Da evolução da vida familiar depende 
igualmente o futuro da Igreja. A família, como 
a beleza, encontra-se nos olhos daqueles que 
a olham.46   Ela é o lugar onde Deus é adorado 
e onde o discernimento da missão de Deus é 
da maior importância. Isto significa que uma 
família cristã não é apenas um acordo social 
de convivialidade mas uma comunhão de base 
de crentes, um meio através do qual tanto pais 
como filhos são capazes de viver o chamamento 
cristão e de discernir a sua missão.47 O melhor 
método para transmitir a fé à geração seguinte 
não é novo mas muito antigo e sugerido pela 
Bíblia. Os pais ou adultos ensinam e encorajam as 
crianças a serem discípulos de Cristo. Se os pais 
não estão seguros de começar esta obra, podem 
partir do coração. As últimas palavras do livro de 
Malaquias no Antigo Testamento (Ml 3,24) e do 
Evangelho de São Lucas no Novo Testamento (Lc 
1,17) convidam os pais a voltar o coração para os 
seus filhos. 
Aprendei a visão de Deus para a vossa família 
e voltai o vosso coração em direção dos vossos 
filhos!
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Zâmbia
fÓrum de animação Virtual 
das pontifíCias obras 
missionárias no tempo do 
CoVid-19

3. Desenvolver o zelo missionário nos 
nossos colaboradores das PP.OO.MM. 
depois de interagir com os seus irmãos e 
irmãs em diferentes partes do mundo;

4. Promover o sentido 
de universalidade e 
solidariedade entre 
os colaboradores das 
PP.OO.MM. locais.

um Fórum para 
aNimaDores saNta 
iNFâNcia 
Inicialmente, a 
plataforma dirigiu-se 
aos animadores da Santa 
Infância na Zâmbia, 
que se reuniam todos os 
domingos à noite, com 
uma média entre 60 e 

noventa participantes, para ouvir um diretor 
nacional de uma Direção de Língua Inglesa. 
Todas as semanas, de facto, um diretor 
nacional de uma direção de língua inglesa foi 
convidado a falar com os membros do Fórum 
de Animação. O programa começou em maio 
de 2020, data deste artigo. Diretores nacionais 
de muitas nações fizeram apresentações e 
criaram um ambiente virtual de interação 
e partilha. Estes países incluem Malawi, 
Nigéria, Sri Lanka, Inglaterra, Libéria, 
Antilhas, Filipinas, Suíça, Gana, Canadá, 
Lesoto, Uganda, Quénia e Áustria.

Numa tentativa de impedir a propagação 
do corona vírus, o governo da Zâmbia fez 
a promulgação da legislação sanitária que 
afeta todos os aspetos da vida humana. Isto 
aconteceu em março, pouco antes da Semana 
Santa, quando 
o primeiro caso 
de covid-19 foi 
registado. As Igrejas 
foram fechadas, 
as missas públicas 
com os fieis foram 
proibidas e, em geral, 
as reuniões públicas 
foram fortemente 
regulamentadas.

uma Nova 
iNiciativa
A proibição de 
reuniões públicas levou as Pontifícias Obras 
Missionárias da Zâmbia a lançar uma iniciativa 
missionária intitulada: FóRUM ONLINE DAS 
PONTIFÍCIAS OBRAS MISSIONÁRIAS. 
É uma plataforma virtual que transmite 
conferências semanais usando ZOOM e cujos 
quatro objetivos são os seguintes:

1. Desenvolver formas alternativas de 
alcançar a animação missionária em 
situações de Covid-19 e outras;

2. Mostrar aos nossos colaboradores 
das PP.OO.MM. locais as atividades de 
animação missionária realizadas noutras 
partes do mundo;zâ

M
BI
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Fórum De aNimação para toDos os 
que colaboram com as pp.oo.mm.
No final, o que começou como uma iniciativa 
exclusivamente para os animadores da Santa 
Infância na Zâmbia tornou-se um fórum de 
animação para todos os que colaboram com 
as PP.OO.MM.: padres, religiosos e fiéis leigos 
na Zâmbia e no Malawi. De vez em quando, 
alguns dos nossos bispos também participaram 
no Fórum. Ouvir diferentes experiências de 
animação missionária contadas por homens e 
mulheres da Igreja em todo o mundo tem sido 
uma experiência maravilhosa para nós e para 
os nossos colaboradores.

a participação Do secretariaDo 
iNterNacioNal
De forma a dar aos nossos colaboradores 
a oportunidade de interagir com os nossos 
superiores das PP.OO.MM. em Roma, 
alargamos então o convite para dar uma 
conferência também aos Secretários-Gerais 
do Secretariado Internacional. A Ir. Roberta 

Tremarelli foi a primeira secretária-geral a 
discursar no Fórum e os nossos colaboradores 
ficaram entusiasmados ao ouvi-la.

chilDreN’s oNliNe coNFereNce
Além disso, após a apresentação inspiradora 
da Ir. Roberta, nasceu na mesma linha uma 
outra iniciativa: “CHILDREN’S ON-LINE 
CONFERENCE”,  a conferência online das 
crianças. Os membros do fórum também 
propuseram fazer com que as crianças 
desfrutem da interação e da apresentação da 
Ir. Roberta. Como resultado, foi agendada 
para 11 de outubro uma conferência virtual 
das crianças com o tema "Participação 
das Crianças na Missão da Igreja". O 
Fórum prevê uma ligação de cerca de 500 
computadores portáteis e telemóveis para 
um total de cerca de 500 participantes da 
Zâmbia e do Malawi.

testemunhas
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angola
fÓrum de animação Virtual das 
pom no tempo do CoVid-19

seNsibilizare orieNtar
As coordenações de IAM comunicam com pais e 
encarregados de educação e interagem com alguns de 
modo a sensibilizar e orientar ao cumprimento das 
medidas, o uso de materiais de biossegurança e a estarem 
juntos neste momento, porém, nem todos têm acesso 
a estas plataformas, principalmente nas zonas mais 
recônditas, as comunicações são caras, o que dificulta a 
interação e o alcance das orientações e informações. 

Alguns esforços das coordenações de IAM, dos cristãos e 
parceiros que distribuem, principalmente, cestas básicas 
e materiais de biossegurança para os mais necessitados 
das comunidades e não só, que infelizmente é pouco 
para atender as demandas existentes. Há também o 
aumento acentuado do número de pessoas carenciadas, 
devido ao fechamento de algumas empresas e serviços 
neste período, outras nem conseguem pagar os salários.

Realizamos duas conferências, online, via zoom, com os 
Directores e Coordenadores dos Grupos, de preparação 
para o Mês das Missões de 2020. Partilhamos as nossas 
vivências para as Missões, não será fácil, dada esta nova 
realidade, entretanto, prevê-se a reabertura das Igrejas, 
no próximo 19 de Setembro, para as missas aos sábados 
e domingos, o que consistirá uma valia para todo o 
trabalho que se pretende fazer durante o mês de Outubro.
Enfim, estamos todos na esperança que tudo volte ao 
normal e que Senhor seja nosso refúgio nesses tempos.

Unidos e em oração!
Um abraço

Anacleto da silva
secretário Nacional OMP/Angola

Aproximando-nos de mais um Dia Mundial das 
Missões (18/Outubro) e em virtude da Pandemia da 
COVID-19, gostaríamos de partilhar o que vivemos 
feito neste período.

Em Angola registámos dois primeiros casos de 
coronavírus em Março, e desde o dia 27 do mesmo mês, 
o Governo angolano declarou Estado de Emergência. 
As medidas foram de confinamento, prevenção e 
contenção. Estão até presente data, confirmados 3.388 
casos positivos, sendo 134 óbitos, 1301 recuperados e 
1953 ativos.

Facebook e whatsapp
Face a isto, não tem sido fácil gerir as acções que foram 
programadas, sejam a nível nacional, diocesano e 
paroquial, desde já, estão todas condicionadas. Adiámos, 
devido aas medidas adoptadas, a I’Assembleia de 
Coordenadores Diocesanos das OMP para 14 a 16 de 
Agosto, que seria um marco para nossa realidade. Nesta 
fase de confinamento social, para dinamizar as nossas 
acções e nos mantermos em sintonia com os nossos 
líderes, animadores e membros, usámos as redes sociais, 
principalmente as plataformas de facebook e whatsapp.

Nestas plataformas partilhamos: informações e 
orientações, sejam nacionais, diocesanas e paroquiais, 
para o cumprimento das directivas do Ministério da 
Saúde e das autoridades religiosas; Missa; formação, 
de carácter missionário, religioso e social; recitação do 
terço; Adoração ao Santíssimo e outras celebrações. As 
Celebrações Eucarísticas dominicais são transmitidas 
pela Televisão Pública de Angola, no horário das 8h e 
também, transmitida pela Rádio Eclésia e rádios locais; 
informações de pessoas e/ou famílias com dificuldades 
que podem ser ajudadas na medida do possível.AN

go
LA

Luanda, 14 de setembro de 2020
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Neste tempo de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, tenho 
intensificado as orações pedindo pelo fim dessa enfermidade, pelos idosos, 
doentes, profissionais de saúde etc., nas intenções além-fronteiras, pedindo 
por nosso povo e pelos povos dos outros países e demais continentes. Procuro 
informações sobre a realidade local e de fora. Portanto, nesse tempo de pandemia, 
tento saber da situação de vários países, sobretudo daqueles mais vulneráveis, 
como os do continente africano, ou mesmo de lugares como as favelas aqui de 
Angola. Por meio do conhecimento da realidade, tornam-se mais conscientes e 
sensíveis, rompendo com a indiferença.
Por conta das medidas de isolamento social tão importantes neste momento, eu 
e tantas outras pessoas estamos impedidas de estarmos nos nossos grupos e nas 
nossas comunidades. Mas nem por isso deixamos de cumprir com os compromissos 
de criança missionária. Como uma criança da IAM estou cumprindo com meu 
papel de evangelizadora, através do protagonismo dos pequenos.
O conhecimento atual diz-nos que pessoas com um sistema imunitário 
deprimido, como as crianças e adolescentes a fazer tratamento de quimioterapia 
ou radioterapia, ou que terminaram há menos de 6 meses, devem ser mais 
prudentes perante a COVID-19.

ariadne ermelinda
12 anos de Idade

Paróquia S. José, Caponte/Lobito
Diocese de Benguela
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adrian YaY
O meu nome é Adriano Yaya. A doença do 
coronavírus, conhecida como Covid-19, é uma 
doença muito perigosa que afetou todos os 
continentes. Também infetou muitas pessoas no 
Quénia, que teve 1.888 casos, 64 mortes e 464 
curados.
Os estados unidos da América tiveram muitos 
casos de Covid-19, que se espalharam muito 
rapidamente. Os sintomas são: febre, tosse, 
dificuldades respiratórias, dores musculares, que 
tornaram a minha vida infeliz. sinto falta dos 
meus amigos, da minha escola, dos meus primos, 
dos meus professores.
O covid-19 dificultou a vida das pessoas. As 
pessoas morrem além-fronteiras. A maioria 
observa as diretrizes do Ministério da saúde e da 
OMs. uma destas regras é comprar máscaras e 
usá-las quando se sai de casa.
Outras regras contra o covid-19 são: manter a 
distância social de 2 metros, lavar as mãos com 
água e sabão. se não houver sabão, saneia as 
mãos se tocares em superfícies sujas ou infetadas e 
o mais importante é ficar em casa e salvar vidas.
Rezo para que o coronavírus acabe. As orações 
que recito são a Ave Maria, a Glória ao Pai , ao 
Filho e ao espírito santo, Ó Meu senhor, o santo 
Rosário e o Angelus e nós rezamos a novena. Por 
favor, fiquem em casa. Assistimos à missa na 
internet. Aos domingos assistimos à transmissão 
em direto na televisão.

rubY baKhita
O meu nome é Ruby Bakhita. Quando o  
coronavírus começou, não fomos mais à igreja e à 
escola. sinto falta de ir à missa e à escola. espalhou-
se por todo o mundo, o primeiro país foi a China. 
Também afetou o Quénia. Algumas pessoas não 
saem, outras saem. sinto falta da Ir. Maria e da 

QuÉnia

Ir. Verónica. Também 
tenho muitas saudades 
dos meus amigos.
O  coronavírus atingiu a 
minha escola. Tenho tantas 
saudades dos meus professores. Nunca mais fui 
à escola. Adoro tanto a minha escola. Rezo para 
que o  coronavírus desapareça para sempre.

Qu
ÉN

IA
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Na Igreja do Benim, em todas as paróquias, a vida ou vitalidade da Infância Missionária é 
uma realidade tão óbvia que não requer qualquer prova. A vida e animação das comunidades 
remotas são também o trabalho de movimentos das crianças, como o MADEB (Movimento 
Apostolado das crianças do Benin), conhecido pelos seus cachecóis de todas as cores, 
baseados na idade e na fase, escuteiros, coros infantis, acolitos, leitores, e assim por diante. 
Estes diversos grupos, com a ajuda dos seus capelães e das freiras, animam as várias atividades para a 
Infância Missionária em todas as dioceses da nossa Igreja local. 

P. Cosme Tayéwo Adjomale
diretor Nacional da P.O.M.-Benim

benim

Tenho 12 anos e estou no 6º ano. Na minha paróquia, a Catedral 
do Sagrado Coração de Djougou, sou membro do grupo de leitores 
desde 2016. O nosso grupo ensaia todos os sábados às 17 horas 
e preparamos os textos litúrgicos de domingo.
Normalmente estamos presentes na Missa das 09:30. O meu 
grupo organiza e participa frequentemente no concurso de 
leitura na paroquia. Estou muito feliz por fazer parte deste 
grupo e também da infância missionária; porque me permite 
melhorar as minhas capacidades de leitura e ajuda-me a saber 
mais sobre a Palavra de Deus.

lovrik gamde

O meu nome é Dotchamou Victorine. Tenho 9 anos e sou a 
quarta entre os meus irmãos e irmãs. Há três anos que sou 
membro do grupo MADEB, que também faz parte da Infância 
Missionária da Diocese de N’dali, no norte do Benim. Estou a 
aprender a rezar o terço, a adorar, a responder a perguntas no 
decorrer da partilha da Palavra de Deus, amo muito os meus 
amigos. Estou muito feliz por estar no grupo porque me dá 
a graça de estar com os meus amigos, de me divertir e rezar 
com eles e por eles.

Victorine dotChamou

testemunhas
BENIM

A  V o z  D A s 
c R I A N ç A s
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difusão da iam na parÓQuia santo ildefonso
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dioCesi di lwena

AN
go

LA

- Organização da Missa das crianças uma 
vez por mês;
- Visitas as famílias.

as ativiDaDes
A partir do mês de Junho de 2019, as atividades 
realizadas foram as seguintes: 
1.  Formação nos centros pastorais para líderes 

da IAM: foram realizadas estas formações 
nos centros pastorais de Sakambondo, 
Mufupo, Cijimbeji e Cambowa entre os 
meses de Julho e Setembro de 2019. Os 
líderes da Sede organizaram a escala para 
estas formações, sendo 3 líderes para 
cada centro. Durante os dias de formação 
em cada centro participaram entre 6 e 11 
crianças, dependendo das comunidades 
dos centros. Ao longo destas formações 
fizeram momentos de teoria, com folhetos 
e material formativo, e outros de prática 

No mês de Janeiro de 2019 realizamos uma 
formação intensiva com os líderes da Sede 
Paroquial, com 5 dias de duração, com a finalidade 
de capacitarem-se para a organização e animação 
da IAM na sede paroquial e difundir grupos da 
IAM nas comunidades dos bairros (aldeias) da 
nossa Paróquia.

o primeiro grupo
A partir dali foi reorganizada a IAM na sede com 
6 grupos e 12 líderes, com dois coordenadores. 
Como fruto desta formação vemos o compromisso 
e a responsabilidade assumidos pelos líderes nas 
diversas atividades organizadas:  

- Reza semanal do terço pelos bairros da vila;
- Encontros semanais dos grupos da IAM;
- Saídas de evangelização pelos bairros 
quinzenalmente;
- Animação da liturgia paroquial uma vez 
por mês;
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(organização dos grupos e atividades, visitas 
missionárias nas casas do bairro, reza do 
Terço missionário, cânticos e animações, 
etc…). Finalizados estes encontros fizeram 
entrega dos materiais básicos para iniciar 
as atividades em cada comunidade.  

 2. Encontros formativos e de partilha com 
as Paróquias da Zona Pastoral (Léua 
e Luacano): Dentro do programa de 
organização e partilha da Zona Pastoral 
conformada pelas 3 Paróquias (Lumege, 
Leua e Luacano) realizaram-se encontros 
de formação e partilha da IAM de Lumege 
com as outras Paróquias. Isto foi a resposta 
a um pedido feito pelas Paróquias onde 
não estava funcionando a IAM ou nunca 
existiu. Nestes encontros, a formação e 
metodologia foi semelhante a realizada 
nos Centros Pastorais, com a participação 
de crianças e futuros líderes das Paróquias 
visitadas assim como dos missionários 
responsáveis de cada Paróquia.

3. Compromissos de serviço na Sede: 
organizaram escalas com os grupos da 
Sede para realizar visitas aos doentes, 
assim como visitas às crianças doentes 
no hospital municipal. Nestas visitas de 
consolação e oração também partilharam 
com os doentes algumas ofertas, fruto das 
renúncias pessoais. 

4.  Reza do terço missionário: Nas quartas-
feiras reúnem para a reza do terço 
missionário, pelas intenções da IAM e das 
crianças de todo o mundo..

5.  Ano da IAM: No mês de Fevereiro de 2020 
realizaram a abertura do ano da IAM, 
preparada pelos líderes para apresentar 
a IAM as crianças que se integram nos 
diversos grupos. Durante a abertura 
também houve filmes, jogos, prémios e 
uma refeição partilhada. 

6. A partir do mês de Março, com a declaração 
de estado de emergência e posterior 
situação da calamidade (ainda vigente) 
seguindo as orientações do Governo e da 
CEAST (Conferência Episcopal de Angola 

e São Tomé), apesar das limitações, a IAM 
não deixou de servir na oração, algumas 
visitas aos colegas de grupos nas casas, e 
encontros de formação com os líderes mais 
crescidos. 

A programação continuará especialmente para 
acompanhar e reforçar a formação dos líderes nos 
diversos centros pastorais, enquanto as condições 
o permitirem.

testemunhas
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Celebração da primeira peregrinação da Pontifícia Obra da 
Infância Missionária, da Conferência Episcopal do Burkina-
Níger ao Santuário de Nossa Senhora de Yagma no Burkina 
Faso.

mariana. E depois da limpeza e as refeições, 
tínhamos planeado uma vigília carismática. 
Devido a um atraso no serviço de restauração, 
fomos obrigados a substituir o rosário à vigília. 
As nossas intenções apresentadas a Maria 
eram universais. Depois deste primeiro dia 
ocupado, fomos todos descansar. 

o Dia DeDicaDo a maria
A 8 de março, as crianças da Arquidiocese 
de Ouagadougou vieram dos quatro cantos 
e assim uma enorme multidão de crianças 
invadiu o santuário mariano (cerca de 42.000, 
de acordo com a estimativa do reitor do 
santuário).

Neste dia, 8 de março, Dia Mundial da Mulher, 
Maria, a mulher por excelência, estava rodeada 
pelos seus filhos. Sem dúvida que ficou muito 
feliz em apresentá-los a Jesus, seu filho, 
durante a celebração eucarística presidida 
pelo Monsenhor Gabriel SAYAOGO, bispo 
da Comissão da juventude e crianças, e novo 
arcebispo metropolitano da Arquidiocese 
de Koupéla. As crianças com fé e alegria 
proporcionaram a animação da celebração. 
Resumindo, foi bom estar lá, como Pedro diz 
no Evangelho do dia.

A celebração eucarística levou-nos, como os 
apóstolos Pedro, Tiago e João, ao clímax do 
nosso encontro. Então foi necessário descer 
ao Burkina cheios do esplendor de Cristo 
e anunciá-lo com alegria. As delegações, 
depois da refeição, das orações pessoais e dos 
pequenos encontros, regressaram às respetivas 
dioceses.

A Pontifícia Obra da Infância Missionária 
nos seus encontros anuais queria organizar 
uma atividade que pudesse reunir as crianças 
da Conferência Episcopal do Burkina-Níger 
para uma proposta espiritual. De facto, todas 
as atividades para crianças decorrem em 
paróquias e dioceses, devido à dificuldade de 
reuniões das crianças. É necessário prestar 
mais atenção para permitir o sucesso das 
atividades. Foi assim que nasceu a ideia de 
celebrar uma peregrinação nacional das 
crianças ao Santuário de Nossa Senhora de 
Yagma, em Ouagadougou, na Capital. Yagma é 
o Santuário da peregrinação nacional e vários 
grupos já fazem a sua própria peregrinação.

O projeto amadureceu e foi apresentado à 
Conferência Episcopal que o aceitou. Para 
permitir a participação das dioceses mais 
distantes, foram identificados três dias livres 
consecutivos no calendário: 7, 8, 9 de março 
de 2020.

Pela graça de Deus, o encontro com Maria 
correu muito bem, seguindo o tema "Crianças, 
batizadas, somos enviados em missão no 
mundo", proposta pelas P.O.M do BURKINA-
Níger para a semana de infância missionária 
deste ano. Cada diocese organizou-se para 
chegar ao santuário. Eram quase 1962 as 
crianças e os seus acompanhadores (jovens, 
sacerdotes, religiosos e religiosas) que fizeram 
a viagem até Yagma. A diocese que nos acolheu 
chegou no próprio dia da celebração, dada a 
insuficiência dos quartos para o acolhimento. 

a peregriNação
O encontro espiritual começou com a receção 
dos peregrinos e a oração do terço na gruta 
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uma graNDe alegria
Em sintese, a graça de Deus e a proteção 
dos santos anjos acompanharam-nos na 
celebração da primeira peregrinação nacional 
das crianças ao Santuário de Nossa Senhora 
de Yagma. As dificuldades não faltaram, mas 
a alegria era maior. Na verdade, escalar uma 
montanha muito alta não é fácil, no entanto, 
encontrar Cristo em todo o seu esplendor 
anula toda a amargura. A Ele toda a glória para 
sempre!

Agradecemos sinceramente à Conferência 
Episcopal, que acreditou no nosso projeto e nos 
acompanhou, ao diretor nacional das P.O.M 
burkina-níger que nos apoiou financeiramente 
e que participou na celebração eucarística, 
ao reitor do santuário e a todos aqueles que 
trabalharam em silêncio para garantir que 
esta tão desejada atividade fosse conduzida na 
serenidade

Padre Paulin dAMIBA

secretário Nacional da Infância Missionária do 
Burkina-Níger

testemunhas
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Senhor Jesus,
os nossos irmãos estão a sofrer uma epidemia nos seus países.

Tenha piedade deles,
não abandoná-los,

abraçá-os e protegê-os.
Com o seu poder

elimina esta epidemia
e faz que não se espalha cada vez mais

porque nada é impossível para ti.
S. Maria

salva com o teu amor
estes nossos irmãos e irmãs e

faz-os sentir
que Jesus não os abandona.

Ámen

Pai nosso...
Ave Maria...

Glória ao Pai...

Cuba
oração Das criaNças

pela epiDemia De coroNavirus

PONTIFICIUM OPUS A 
SANCTA INFANTIA
SECRETARIATUS
INTERNATIONALIS

vati176@poim.va

www.ppoomm.va

cIRcuLAR DE INfoRMAção 
MIssIoNáRIA
N.6 - ouTuBRo 2020
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