Oração para infantil
Mês de Outubro: festa de Santa Teresa de Jesus
Introdução:
Neste mês celebramos a festa de Santa Teresa de Jesus, a nossa amiga e
padroeira de toda a família teresiana. Ela viveu há muitos anos, quando não havia
nem carros, nem aviões; não entanto, viajou muito, em carroças, visitou muitas
localidades de Espanha, onde fundou conventos, que eram as casas onde viviam as
monjas carmelitas (mostrar imagem às crianças) dedicadas a orar e ajudar às
pessoas necessitadas, especialmente as mais pobres.
Neste ano viajaremos muito com a nossa imaginação e em cada mês conheceremos
um lugar novo do mundo onde FundEO tem projectos para ajudar às crianças,
professores e pessoas idosas.

Teresa nos conta:
(podemos ambientar este momento com diapositivos)
Tive um sonho, sonhava com um pequeno pombal, assim gostava de o chamar,
pombal onde fôssemos poucas irmãs, mas muito, muito amigas entre nós e de
Jesus.
E onde vivêssemos como verdadeiras missionárias.
Assim foram nascendo os diversos conventos e com eles as viagens sem descanso.
Pelo caminho, por vezes estava frio, muito calor ou nevava. Às vezes nos
perdíamos ou adoecíamos. Viajávamos numa carroça com cavalos, toda uma

aventura. Apesar das dificuldades éramos felizes de compartir como amigas e
seguir o caminho de Jesus.

Momento de reflexão e oração
Convidamos às crianças a fecharem os olhos durante um minuto, podem pôr uma
mão sobre o peito e sentirem o palpitar do coração. A seguir abrem os olhos e
partilhamos alguma destas perguntas para as convidarmos a pensar e conversar
em ambiente de oração e de respeito.
➢ De que coisas ou situações não gostamos? Temos costume de nos
queijarmos destas coisas? (Ajudamos às crianças, com exemplos da vida
quotidiana)
➢ Qual foi a atitude de Teresa perante a situações tais como o frio ou o calor
durante as viagens?
➢ Cuidamos dos nossos amigos como fez Teresa com os dela?

Canção
Terminamos este quarto de hora de oração cantando juntos “Mi nombre es
Teresa”.
Áudio disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=6_9bXt6074U
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