Oração de março de 2021
Educação Infantil
Motivação:
Estamos quase na Semana Santa e hoje queremos compartir este
tempo de oração com o nosso amigo Jesus, agradecendo a sua vida, os seus
ensinamentos e a alegria de sermos amigos, cristãos e teresianos.
Convidamos as crianças, a respirar suavemente, a fechar os olhos e a imaginar
a Jesus sentado ao pé deles.
(Podemos ambientar com uma música instrumental de fundo)
Leitura:
Durante a Semana Santa celebramos um dia muito especial, a Quinta Feira
Santa, é o dia do amor e da fraternidade, escutemos o que aconteceu:
“Na festa judia da Páscoa, Jesus jantou por última vez com os seus discípulos.
Disse-lhes coisas maravilhosas acerca de seu Pai Deus e acerca daqueles que
O amam. Depois Jesus deu-lhes pão e uma taça para compartir. Estes
símbolos eram para lhes recordar que nos queria tanto que nos entregava até
o seu corpo e o seu sangue. ( Cfr.E. Hugues)
Este jantar o revivemos agora em cada missa, no momento da comunhão.
Reflexão:
✓ Qué coisas podemos compartir hoje com outras crianças?
✓ Cómo se sentem quando ajudam aos projectos de FundEO?
(Fazemos uma breve descrição do projecto de FundEO que corresponde ao
colégio, compartimos fotografias, videos, símbolos)
Assim como Jesús compartiu toda a sua vida com os seus discípulos, nós hoje
compartimos o que temos com os meninos de outros Colégios Teresianos,
através de FundEO.

Silêncio oracional:
Deixamos as crianças um minuto de silêncio oracional, para falarem a sós com
o Amigo Jesus, para agradecer ou fazer uma petição por todas as pessoas
que recebem ajuda através de FundEO. Pode-se colocar uma velinha acessa
para ambientar este momento de interioridade.
Canto:
Gracias a ti. Vasquez Sounds
10 anos de FundEO
https://www.youtube.com/watch?v=gjrQDfAsjUs
Final:
Todos de mãos dadas (ou de mãos abertas, com as palmas para cima) para
recitar esta oração:
“Amigo Jesus, que nasceste pobre na gruta de Belém, peço-te que enchas de
riquezas o coração dos que estão necessitados e que a ninguém lhe falte o
pão de cada dia”
Amém
Fonte: “Tesoro de los amigos de Jesús”

