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PAIEM-DESENHOS
NOSSO
Vê o exemplo ao lado com a AVE - MARIA e reza o PAI - NOSSO desenhando...
www.infancia.opf.pt

Aprender a rezar na escola

de Jesus

Aprender a rezar não se resume a repetir as orações já feitas. A oração verdadeira vai além da mera
repetição de fórmulas. O mais importante é aprender a comunicar com DEUS. A criança fala com DEUS
de forma espontânea, do seu jeito, sobre sua própria vida. Mas é importante ensiná-la também a rezar
com cânticos, gestos, dança, desenho, modelagem. Pois, como já diziam os antigos,

"quem canta reza duas vezes". E será verdade...quem desenha reza três vezes?

AVEEM -DESENHOS
MARIA

Pai Nosso, que estais no Céu santificado seja o Vosso nome seja feita a Vossa vontade,
venha a nós o Vosso reino
assim na terra como no Céu.

O pão nosso
de cada dia nos dai hoje

e não nos deixeis
cair em tentação
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perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos
a quem nos tem ofendido

mas livrai-nos do mal.

JUNTA-TE A NÓS E ESCREVA AS TUAS IDEIAS

Amém.

Escreve-nos para: Infância Missionária - Rua Ilha do Príncipe, 19 - 1170-182 Lisboa missio.omp@netcabo.pt

-

Ave - Maria, cheia de graça, Bendita sois vós entre as mulheres,
o Senhor é convosco. e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.

rogai por nós, pecadores,

agora e na hora da nossa morte.

Santa Maria,
Mãe de Deus,

Amém.

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
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ENCONTRAMOS JESUS

Sabes quais são os significados dos símbolos africanos?
Na escola as crianças além do alfabeto utilizam também simbolos africanos como uma forma de
linguagem. Estas formas são usadas para homenagear heróis, políticos, para comemorar eventos
históricos e para afirmar identidades sociais, mas também são uma forma de retórica - um canal para
a projeção silenciosa de uma argumentação.

FORÇA

ADAPTABILIDADE

DEUS

HARMONIA
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INTELIGÊNCIA

UNIDADE

Agora imagina que estás na tua escola, Como desenharias os símbolos para expressar as palavras:

FORÇA, AMOR, PAZ.....
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