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VAMOS PREPARAR A PÁSCOA COM 
 a CRUZ do AMOR

TEMPO DA QUARESMA

A Páscoa...

É celebrada no começo da Primavera, quando a natureza se enche de flores dando um novo vigor à vida. 
É como se em cada flor víssemos estampada a bondade que Jesus Cristo nos vem dar.

Para uma melhor celebração desse encontro com a VIDA nova, há um tempo de quarenta dias que se 
chama Quaresma. É um tempo de rejuvenescimento pelo dinamismo da conversão.  Converter-se 
significa mudar o coração, a nossa maneira de ver e de estar com os outros e, sobretudo, com Jesus.

Olha para Jesus, fixa nele os olhos do teu coração. Olha para Ele até que a sua imagem fique gravada 
na tua memória. Aprende o seu Evangelho. Aprende a sua maneira de ser e os seus sentimentos. Então 
será Páscoa na tua vida: Cristo Ressuscitou. Aleluia! Aleluia! Cheio de alegria também tu levarás 
por todo o lado a todos os meninos e meninas este grito pascal para que também eles se encham de 
luz e alegria. Feliz Páscoa!

VAMOS ENCHER O NOSSO CORAÇÃO DE AMOR!

Em cada dia da Quaresma, 
que são no total 40, preenche com 
uma boa ação, ou com uma oração, ou 
com um bom pensamento, estes 
pequenos pedacinhos do coração. 
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4 JUNTA-TE A NÓS E ESCREVA AS TUAS IDEIAS
Escreve-nos para: Infância Missionária - Rua Ilha do Príncipe, 19 - 1170-182 Lisboa missio.omp@netcabo.pt 
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COM AS CRIANÇAS DA

AFRICA
ENCONTRAMOS JESUS
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O Embondeiro è uma árvore milenar e de muita 
tradição no continente africano. Hoje neste século XXI 
está a constituir-se numa indispensável fonte de 
grande e vital riqueza, primeiramente nutricional para 
os habitantes do planeta terra. 
Pela sua composição, e pela sua forma exótica é 
chamada no continente Africano:  «
A Árvore da vida. E a Pascoa é vida.
Se concordas.....como pintarias de 
cores o Embondeiro da Páscoa?

Sabes como são as 
frutas do Embondeiro? 

Como se chamam?

Não parecem os ovos 
pascoais?

Embondeiro da Páscoa


