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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

OFERECE TEU ANJO DA GUARDA
AO TEU IRMÃO

Exemplos: 

Podes fazer um anjinho a partir do papel, 
pintado e recortado, em forma de um cone ou 
dobrado, até pode ser feito a partir dum rolo 
de papel higiénico ou como uma bolacha 
deliciosa feita no forno. Há tantas maneiras 
criativas, inspira-te com uma das nossas ideias!

Qual destes dons vai ter o teu anjinho? Será a 
sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, 
ciência, piedade ou temor de Deus?

No dia 23 de maio de 2021 celebrámos a festa 
do Espírito Santo e no dia 1 de junho 
celebrámos o Dia de Criança. Juntando duas 
festas surgiu-nos esta ideia.... Vê se gostas...
 
Há muitas crianças no mundo que não podem 
celebrar o Dia da Criança de maneira tão 
festiva e com muitos presentes. Para não nos 
esquecermos delas, podes oferecer o teu anjo 
da guarda ser feito por ti, juntamente com a 
tua oração. Pede-lhe para que proteja e 
alegre as crianças que mais precisam.

DIA DA 
CRIANÇA 

COM 
O ESPÍRITO SANTO  
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Nas regiões quentes da Austrália, 
não há necessidade de muita roupa. 

Tradicionalmente, os aborígenes nessas 
áreas não usam roupas, mas cobrem os 
seus corpos com pinturas. No noroeste 
da Austrália Ocidental os homens usam 
coberturas púbicas feitas de conchas de 
pérolas e presas a um cinto em volta da 
cintura de fios de cabelo. Todo o cabelo 
cortado é guardado e fiado em longos 

fios, que podem ser usados como tiaras, 
cordas e cintos ou em tecidos.

Na Nova Zelândia, não existe um traje 
nacional oficial, cada grupo étnico usa os 

seus próprios trajes folclóricos. Mas entre 
os trajes tradicionais mais populares da 

Nova Zelândia estão os trajes Maori. Essas 
roupas, acessórios e peças de joalharia são 
feitos de plantas locais, peles de animais, 

penas de pássaros, etc., então eles são 
verdadeiramente únicos e caraterizam este 

país insular perfeitamente.

Os povos indígenas são a parte 
fundamental e a base da criação dos 

trajes típicos das Fiji. Homens e mulheres 
usam uma saia curta feita com elementos 
naturais dos mesmos. Na parte superior, 
as mulheres usam uma espécie de top 
confecionado em tecido com desenhos 

relacionados aos aborígenes da época, e 
envolto nas duas pontas por outro tecido 
de cor neutra. As pulseiras com elementos 

naturais são colocados nos pés e mãos.

As tribos da Papua-Nova Guiné usam 
os seus próprios trajes tradicionais 

exclusivos, que podem incluir colares 
de penas elaborados, saias de rafia ou 

missangas, colares de conchas e chifres, 
flores e pinturas coloridas no rosto e 

no corpo, além de armas tradicionais. Os 
trajes tribais tradicionais costumam 
apresentar penas das aves do paraíso 

que vivem na Papua-Nova Guiné, uma ave 
muito venerada pela população local.
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TRAJES DA OCEÂNIA
QUAL TRAJE PERTENCE A QUAL PAIS?
LÊ OS TEXTOS E DESCOBRE:)

AUSTRALIA

FIJI

NOVA ZELÂNDIA

PAPUA NOVA GUINÉ


