PROPOSTA DE ATIVIDADE PARA CRIANÇAS

Objetivos do Encontro
- Ajudar as crianças a sentir-se um ser amado e chamado por Deus para o serviço e para
a missão;
- Despertar nas crianças a alegria de viver a missão de cada dia como uma resposta a um
chamamento;
- Proporcionar às crianças um tempo de descoberta e de aprofundamento sobre a
vocação e a missão.
Preparação do espaço do encontro / materiais necessários
- No meio da sala deve estar uma rede de tamanho considerável esticada e a frase
“…mas, porque Tu o dizes, lançarei as redes.” no meio.
- 5 barcos de papel com o nome de um continente escrito na proa (amarelo: Ásia; verde:
África; vermelho: América; azul: Oceânia; branco: Europa) a colocar em cima da rede.
- Peixes coloridos (um por cada criança) que devem estar guardados até à sua utilização.
- Bíblia
- Oração da Semana dos Seminários
Acolhimento
- À entrada do local onde será o encontro, o animador acolhe cada uma das crianças
chamando-a pelo seu nome e dizendo “Vem!”;
- Já na sala, as crianças são convidadas a colocar-se em roda, em volta da rede, de pé;
- Cântico:
Que bom que você veio [www.youtube.com/watch?v=AprjEVFP55A]
“Amigo/Irmão que bom que você veio
Foi Jesus que te chamou
E você aceitou
Que bom, amigo/irmão, que bom que você veio!”
(na segunda vez que entoam o cântico cumprimentam o colega do lado direito com um
abraço e quando cantam pela terceira vez devem cumprimentar o colega do lado
esquerdo também com um abraço)
Atividade
Convidar as crianças a sentarem-se no chão, continuando em volta da rede

Jogo da mensagem
(o animador diz, ao ouvido da criança que está ao seu lado uma frase que depois deve
ser dita ao ouvido da criança seguinte e assim sucessivamente até “dar a volta a todos”.
No final, a mensagem deve ser dita em voz alta pela última criança que a ouviu.
Diálogo
- A mensagem é exatamente igual àquela que foi dita no início? Porquê?
- O que é necessário fazer para que a mensagem passe?
- Às vezes existe muito ruído à nossa volta e não é fácil escutar… por isso precisamos de
fazer alguns momentos de silêncio e escutar com atenção...
Jogo de mímica
(o animador entrega a cada criança um papel onde está escrito um sentimento/emoção
que deverá ser transmitida aos outros por mímica)
Diálogo
- Esta atividade foi fácil ou difícil? Porquê?
- O que é necessário fazer para compreender os gestos?
- Às vezes andamos tão distraídos que não conseguimos ver os “sinais” à nossa volta…
por isso precisamos de estar mais atentos e perceber o que os “sinais” nos querem
dizer...
Reflexão Bíblica
O animador, em voz alta lê, a partir da Bíblia, a passagem Lc 5, 1- 11. Nota: quando for
lido o versículo 6, fazer uma pausa e colocar os peixes coloridos na rede.
Diálogo com as crianças (algumas pistas de reflexão):
- Quem andava a pescar? Conseguiram pescar muito?
- Quem apareceu na praia? O que disse aos pescadores?
- O que aconteceu?
- O que disse Jesus a Pedro?
- O que fizeram os pescadores?
- E tu, gostarias de seguir Jesus?
Compromisso
- Dar um peixe colorido a cada uma das crianças e pedir que escrevam aquilo que se
comprometem a fazer para dar a conhecer Jesus aos outros.
- As crianças levam o peixe colorido para a casa.
Oração da semana dos seminários

Senhor Jesus Cristo, fonte de vida nova,
Tu que não olhas ao que somos
mas ao que poderemos chegar a ser,
abre caminhos de construção do Reino,
ajudando-nos a ser mansos e humildes de coração.
Tu que vives e revelas o imenso amor do Pai,
nós te pedimos que continues
a despertar o coração dos jovens
para que aceitem o desafio de Te seguir,
caminhando em liberdade, sem medos e resistências,
e, animados pelo Espírito Santo,
se façam ao largo e lancem as redes para a pesca.
Por intercessão da Virgem Maria e de S. José,
nós Vos pedimos pelos Seminários, pelos seminaristas
e por todos os jovens a quem chamas e envias.
Fazei que neles brotem sinais de esperança,
sementes de entrega e verdadeiro serviço.
Concede-nos, pela graça do batismo,
o dom da escuta da Tua voz
e da resposta generosa,
colaborando na edificação do Reino de Deus.
Ámen.
Cântico
“Pedro, Tiago e João num barquinho”
[http://vitaminac.sdpjleiria.com/pedro-tiago-e-joao/]
Pedro Tiago e João num barquinho
Pedro Tiago e João num barquinho
Pedro Tiago e João num barquinho
No mar da Galileia
Lançaram as redes e não pescaram nada
Lançaram as redes e não pescaram nada
Lançaram as redes e não pescaram nada
No mar da Galileia

E veio Jesus andando pela areia
E veio Jesus andando pela areia
E veio Jesus andando pela areia
No mar da Galileia
Puxaram as redes cheinhas de peixinhos
Puxaram as redes cheinhas de peixinhos
Puxaram as redes cheinhas de peixinhos
No mar da Galileia
Deixaram as redes e seguiram Jesus
Deixaram as redes e seguiram Jesus
Deixaram as redes e seguiram Jesus
P'los caminhos da Galileia

