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JUNTA-TE A NÓS E MANDA-NOS 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 AS CRIANÇAS MAIS POBRES ENVIA O TEU DONATIVO PARA:
Infância Missionária \ Rua Ilha do Príncipe, 19 \ 1170-182 Lisboa
OU PARA A CONTA: 0033 0000 0002 3521 43405

Que tal praticar cada dia, um ACTO 
DE AMOR que te possa ajudar a 
crescer e a ser melhor? 

Nós preparámos para ti este 
"cestinho da Quaresma" para te 
ajudar nestas pequenas práticas da 
Quaresma. 

Todos os dias faz algum “acto de 
amor”, escreve-o num papel e 
guarda-o no teu cestinho. No dia de 
Páscoa, oferece o teu cestinho a 
Jesus Ressuscitado.   

CESTINHO DA QUARESMA ! 
VAMOS PREPARAR-NOS PARA A PÁSCOA

Primeiro recorta os moldes... 
de seguida pinta o cesto... 

e por último constrói o teu cestinho. 
Aqui em baixo tens um exemplo.

Ajudei o meu irmão 
a arrumar o quarto....
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LOUVAR O SENHOR 
COM AS TRADIÇÕES 
DE PÁSCOA!
O objectivo do verbo LOUVAR, neste ano 
de 2021-2022, é ajudar as crianças a 
entenderem o sentido do dom, e 
agradecerem a Deus, na oração, por todos 
os dons – o dom da vida, da família, dos 
amigos, da escola, da comida, da alegria, 
e tantos, tantos outros dos quais nem 
sempre nos damos conta.

A Páscoa é a celebração da ressurreição 
de Jesus. Jesus voltou à vida e, através 
do Baptismo, concede-nos a Sua vida, 
pela qual Lhe estamos agradecidos. Cada 
povo tem a sua forma de celebrar a 
Páscoa. Queremos mostrar-te algumas 
tradições de Páscoa de cinco 5 países 
europeus.

A tradição da Semana Santa em 
Espanha é fora do comum. Inúmeros 

figurinos de capuz carregando tochas 
recriam diversas cenas da vida de 
Cristo numa procissão de rua (em 
especial nas cidades de Granada, 
Málaga e Sevilha). Esta é uma das 
maiores tradições religiosas de 

Espanha.

ESPANHA
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COM AS CRIANÇAS DA EUROPA

REZAR É VIVER

FINLÂNDIA
Neste país, a Páscoa é muito parecida com o 
Halloween. As crianças saem à rua e pedem 
doces aos vizinhos. Na refeição tradicional 

desta festa come-se carneiro, galinha e ovos. 
Outros pratos tradicionais são o PASHA, 

KULITSA e BABA, que foram introduzidos na 
gastronomia finlandesa pela comunidade 

ortodoxa grega.

POLÓNIA
Na Polónia, um carneiro feito de farinha é 
usado como decoração. As famílias mais

tradicionais preferem fazê-lo em casa, mas 
também é possível comprá-lo em diversas
lojas. Para a Missa de Domingo, as famílias 
levam um cesto de ovos cozidos e outros
ingredientes para serem abençoados. A 

tradição polaca dita ainda que as pessoas
devem trocar (entre si) o pisanki (ovos 
decorados que simbolizam vida, amor e 

fertilidade).

BULGÁRIA
Os pães e os ovos abençoados durante as 
celebrações são depois oferecidos aos 

familiares e amigos que os compram para 
mostrar a sua gratidão. Depois da Vigília 

Pascal os ovos são esmagados. O primeiro ovo 
a ser comido deve ser partido na parede da 

Igreja. Após o almoço de Páscoa, toda a gente 
joga o jogo "Partir da boa sorte". Cada pessoa 
escolhe um ovo para bater nos ovos das outras 

pessoas. Quem chegar ao fim com o seu ovo 
inteiro terá um ano cheio de sorte.

PORTUGAL

 Como celebras a Páscoa?
Quais as tradições de Páscoa que conheces?

Escolhe uma e desenha-a!
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Ajudei o meu irmão 
a arrumar o quarto....


