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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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www.infancia.opf.pt

DONATIVO
SE QUISERES AJUDAR OUTRAS CRIANÇAS ENVIA O TEU DONATIVO PARA:
Infância Missionária \ Rua Ilha do Príncipe, 19 \ 1170-182 Lisboa
OU PARA A CONTA: 0033 0000 0002 3521 43405

3A DOMINGOSÁBADO6A5A4A

No dia do Corpo de Deus, as flores enfeitam as 
ruas por onde passa a procissão do Santíssimo 
Sacramento. A tradição mais antiga remonta a 1264, 
em Vila do Conde.

A tradição de cobrir o núcleo antigo de Vila do 
Conde com tapetes de flores acontece de quatro em 
quatro anos. Moradores do velho burgo desfolham 
toneladas de flores, numa árdua tarefa que só acaba 
no dia do Corpo de Deus.

Folha a folha, pétala a pétala, aos poucos vão-se 
enchendo as caixas de papelão onde se conservam 
o bucho, o funcho e os pampilhos, os primeiros a 
serem desfolhados quando começa a preparação 
dos tapetes de flores, pelos moradores do núcleo 
antigo. 

Como ias preprapar o teu tapete de flores, já 
imaginaste? Recorta as flores da página ao lado e 
compõe o teu próprio caminho:)

CORPO DE DEUS
“COM AS FLORES”

 



MÊS DA MÃE
A devoção a Nossa Senhora de África teria nascido a partir da presença portuguesa em 

Ceuta. Com efeito, o mais antigo lugar de culto com esta designação encontra-se naquela 
cidade do norte de África e a sua construção inicial data do século XV. 

Hoje em dia, a devoção a Nossa Senhora de África estende-se a numerosos países daquele 
continente. A iconografia representa-a, ora como uma mulher de tês morena, ora como uma 

negra, mas sempre com o Menino nos braços

Será que consegues desenhá-la?

PELAS FAMÍLIAS
INTERCEDER
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MÊS DE MAIO (DE NOSSA MÃE)
 tem um significado especial. É o mês das flores, um mês cheio de luz...

Em Maio comemoramos o Dia das Mães e por isso CELEBRAMOS o maior exemplo de 
todos: Maria, mãe de Jesus. 

Todos sabemos, que a nossa Igreja dedica o mês de maio a Nossa Senhora e às 
devoções marianas. Portugal dedica o mês de maio a Nossa Senhora de Fátima. 
enquando em África, a Mãe de Deus, é evocada como Nossa Senhora da África.


