Ambientação:
Imagem: grande/Poster do Padre Henrique. Imagens de objectos
relacionados com festa: globos, bolo, música, flores, prendas.

Motivação:
convidamos as crianças a sentaremse comodamente e a observarem as
imagens. Perguntamos:
-Que observais?
-Conheceis a pessoa da imagem?
-Que festa celebramos hoje no nosso
colégio?

O Padre Henrique de Ossó, viveu há muitos anos e teve um sonho: que
todas as pessoas conhecessem e fossem muito Amigas de Jesus,
especialmente as crianças. Por isso, junto com algumas amigas dele
fundou o primeiro Colégio Teresiano, em Tortosa.
Hoje sentimo-nos felizes, porque existem muitos colégios teresianos no
mundo, somos uma grande família e juntos realizamos o sonho do Padre
Henrique “Ser outro Jesus na terra” por isso estamos de festa.
Canto: Tudo por Jesus.
https://www.youtube.com/watch?v=htWT9BAPsXM

Reflexão:
Na canção pedimos ao Padre Henrique que nos ajude a ser como Jesus,
Como foi Ele? (consoante o grupo pode-se fazer uma chuva de ideias)
Jesus foi uma criança: carinhosa, respeitadora, agradecida, amigável e
colaboradora, que ouvia e obedecia aos mais velhos, que brincava e se
divertia com todos, que sabia dizer desculpa quando fazia algo que
podia molestar ou enfadar as pessoas, que amava muito a Deus e a toda
a gente.

Também pedimos ao Padre Henrique, na canção, que no mundo haja
paz e amor. Cada um de nós podemos ajudar, partilhando, brincando,
executando os trabalhos, arrecadando os nossos brinquedos, dando
mais abraços.
Breve silêncio orante: convidamos as crianças a fecharem os olhos,
respirando profundamente três vezes (orientados pelo docente) a
darem-se a si mesmos um abraço, imaginando que o recebem de parte
do Padre Henrique, que nos ajuda a conviver em paz e com amor, em
casa, no Colégio, em toda a parte. A seguir, abrem lentamente os olhos.

Acção de graças e petições:
Juntos repetimos esta acção de graças ao amigo Jesus pela vida do
Padre Henrique e a sorte de sermos teresianos(as)
“Amigo Jesus, te damos graças pelo nosso Colégio.
Te pedimos por todas as crianças que não podem assistir a uma escola.
Te agradecemos por todas as pessoas que nos cuidam,
são nossos amigos e nos ajudam.
Te agradecemos por (dizer o nome do encarregado pela turma) pela alegria dele/a,
porque nos ensina com paciência e muito amor.
Te agradecemos por tudo quanto aqui aprendemos
especialmente porque nos ensinam a
amarmo-nos e a cuidarmo-nos
uns aos outros”
Amém.

Outros enlaces de apoio:
Gracias a ti https://www.youtube.com/watch?v=PBZV_o8Fx_Q
Enrique niño como yo:
https://www.youtube.com/watch?v=uJCPG10JrzQ
Himno de los Amigos de Jesús:
https://www.youtube.com/watch?v=HKWVMUjCtpM
Historia del padre Enrique, contada con títeres
https://www.youtube.com/watch?v=nEOGXaHNjko

