Oração para infantil 27 de outubro 2022
Esta oração é uma proposta para orar juntos com FundEO.

Introdução
Em FundEO trabalhamos para que todas
as crianças do mundo, possam ter acesso
à educação e possam crescer felizes,
especialmente

nos

lugares

mais

desfavorecidos, onde muitos meninos e
meninas não podem assistir à escola.
Sabias que FundEO tem projectos em 16
países do mundo? Em cada um desses
países há amigos de FundEO, nossos
amigos, especialmente em (nomear o
país-lugar do projecto assignado ao
colégio para este curso)

Reflexão
Teresa de Jesus teve muitos amigos e amigas, o mais importante de todos foi
Jesus. Com o seu exemplo Teresa nos convida a amarmo-nos e respeitarmonos como amigos, aqui na aula, no nosso colégio e também com as crianças a
quem apoiamos com o nosso projecto de FundEO.

“A amizade faz parte das coisas mais belas que aprendemos quando
crescemos” Mariana del Castillo
Convidamos as crianças a juntarem as mãos e a dizer todos juntos Obrigado/a
pela tua amizade!

Perguntas para a reflexão
Deixamos que as crianças compartam as suas ideias sobre:
•
•
•

Que é um amigo/a?
Como cuidas dos teus amigos/as?
Jesus é um bom amigo? Por quê?

Oração
Para ajudar os alunos a orar, lhes indicamos como sentar-se, lhes convidamos
a fechar suavemente os olhos, a pôr a mão no peito para sentirem o coração,
sentir o amor por cada um dos seus amigos. A seguir podem juntar as mãos e
repetir juntos esta oração pelos seus amigos, especialmente pelos membros da
Família Teresiana:
Obrigado/a Jesus
por todos os amigos que me rodeiam.
Obrigado/a pelos amigos de FundEO que ajudam
a progredir às crianças de muitos países, especialmente por (nomeamos
o país do projeto adjudicado ao colégio).
Obrigado/a
pelos jogos compartidos.

Obrigado/a, pela alegria
que sinto quando estou com os meus amigos.
Amigo Jesus, ensina-me a ajudar aos outros, a ser amável e respeitador.
Ensina-me a ser tão bom amigo como Tu.
Amém!

Canção: A ti Teresa-MTA México
https://www.youtube.com/watch?v=RYYqcQ-MPi4

