Oração para infantil 27 de janeiro de 2022

Esta oração é somente uma proposta para orar desde FundEO. Cada comunidade, grupo,
MTA, docentes, etc., poderá adaptá-la a cada situação concreta.

Ambientação: pode-se colocar no centro da sala ou num lugar visível, uma mochila,
flores e uma imagem de Santo Henrique de Ossó.
Introdução
Convidamos as crianças a sentarem-se comodamente e em silêncio formando um
círculo. A seguir se lhes diz que respirem pelo nariz três vezes, profunda e lentamente, ao
tempo que põem as mãozinhas ao peito e sintam como entra e sai o ar dos pulmões.
Com esta acção dispomos o nosso corpo, mente e alma, para estar este tempinho a sós
com o nosso amigo Jesus.
Contexto:
Vamos pensar: que trazemos na nossa mochila? que coisas podemos levar para
uma viagem? A seguir deixamos um breve espaço de tempo para que espontaneamente
as crianças digam o que que pensaram e nomeiem os objetos que se podem transportar
numa mochila.
Hoje vamos viajar com a nossa imaginação e com as nossas mochilas carregadas de
sonhos e bons desejos, ao pé de Santo Henrique para visitar um lugar que ele amava:
Montserrat.
Leitura e reflexão
A grande viagem de Henrique de Ossó
Quando Enrique tinha 14 anos estava pensando no que seria quando fosse maior e não
conseguia decidir se seria professor ou sacerdote. Não sabia o que fazer, e então resolveu
pedir ajuda à Virgem Maria de Montserrat.

Um dia, de manhazinha, sem pensar mais,
deixou umas cartas escritas para a família,
vestiu-se de peregrino, guardou vários livros
na mochila e foi visitar a Virgem Maria no
santuário de Montserrat, que está numa
montanha muito, muito, muito alta.
A viagem foi dura, demorou vários dias,
passou frio, teve fome…, mas por fim
chegou, foi aos pés da imagem para orar em silêncio e a achou muito linda: lembrava-lhe
a sua mãe Micaela. Então compreendeu, o que queria ser quando fosse mais velho, e
disse: “Serei sempre de Jesus, seu ministro, seu apóstolo, seu missionário de paz e de
amor”
Silêncio orante
Convidamos as crianças a fecharem os olhos e a estar um minuto em silêncio, enquanto
imaginam a Henrique de Ossó visitando a Senhora de Montserrat; ele foi pedir ajuda para
saber que poderia ser de maior; vocês que lhe pediriam a Nossa Senhora?
Acção de graças
Se tiverem flores, as crianças podem pegar numa e dizer a acção de
graças e passá-la ao colega, até que participem todos os que o desejarem.
Finalmente, a tutora pega na flor e agradece pelo Santo Henrique de
Ossó, porque viveu perfeitamente a vocação de Mestre e de sacerdote e hoje nós, como
teresianos, seguimos avante com os seus sonhos; por isso, desde FundEO é apoiada a
educação de muitos meninos e meninas no mundo. Agradecemos o projecto do colégio
Saint Henri de Ossó, em Gourcy, Burkina Faso, África, aonde frequentam as aulas 396
alunos dos 12 aos 18 anos; têm instalações muito bonitas e uma biblioteca donde quase
todos os alunos levam livros porque gostam muito de ler e de aprender francês.
Canto final
“Ser otro Jesús en la tierra”
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=nmoO6EP76aY

