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ÁRVORZINHA das BOAS ACÇÕES
Andamos tão atarefados, que às vezes perdemos de vista o
essencial. E o essencial, agora, é preparar-se para o Natal,
para celebrar o nascimento de Jesus! Aliás, a palavra
“Advento” significa “vinda” ou “chegada”... Assim, este ano
queremos dar uma ajuda a todos os que querem prepararse para a chegada do Menino Jesus! Vamos

decorar a árvore de Natal com as nossas boas
acções!

Nesta atividade vamos decorar a árvore do Advento com as
bolas natalícias que são as boas acções. Ao cumprir uma
boa acção no dia corta a bola e coloca-a na árvore.

No último dia terás uma árvore decorada, linda e um coração preparado
para a chegada do Menino Jesus!
Podem seguir as seguites suggestões de boas
acções:
1. Rezarei em família pela paz no mundo.
2. Oferecerei o meu dia pelas crianças que não têm pais, nem uma casa onde viver.
3. Obedecerei a meus pais com alegria.
4. Partilharei o meu almoço com um sorriso a quem
lhe faça falta.
5. Hoje cumprirei todas as minhas tarefas sem me
queixar.
6. Ajudarei os meus irmãos em algo que necessitem.
7. Oferecerei um sacrifício pelos sacerdotes.
8. Rezarei pelo Papa.
9. Darei graças a Deus por tudo o que me deu.
10. Farei um sacrifício.
11. Lerei alguma passagem do Evangelho.
12. Oferecerei uma comunhão espiritual a Jesus
pelos que não o amam.
13. Darei um brinquedo ou uma roupa a uma criança
que não tenha.
14. Não comerei entre as refeições.
15. Em vez de ver televisão ajudarei a minha mãe.
16. Imitarei Jesus e perdoarei quando alguém me
incomodar.
17. Pedirei pelos que têm fome e não comerei doces.
18. Rezarei uma Ave Maria para demonstrar à
Virgem quanto a amo.
19. Hoje não brigarei com os meus irmãos.
20. Cumprimentarei com carinho todas as pessoas.
21. Ajudarei em casa naquilo que mais me custe.
22. Hoje pedirei à Santíssima Virgem pelo meu país.
23. Lerei o nascimento de Jesus no Evangelho

24. Abrirei meu coração a Jesus para
que nasça nele.
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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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COM AS CRIANÇAS DA

AFRICA

ENCONTRAMOS JESUS

a
Crianças de todo o mundo
adoram jogos de contar, e
esse jogo africano chamado

M
a n c a l a
é divertido para todas as
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idades.

Hoje, joga-se o Mancala em
quase todas as regiões africanas. O nome varia de país
para país e até de tribo
para tribo, com algumas
variantes, embora as regras,
no
essencial,
sejam
as
mesmas. Há regiões africanas
onde se jogam variantes em
tabuleiros com vários buracos e sementes em número
proporcional aos buracos.

?

Passo 1: peça para as crianças
removerem a parte de cima da caixa
dos ovos. Depois, elas devem cortar
dois “copinhos” de uma outra caixa e
colar com fita adesiva em cada lado
da primeira caixa, como no desenho.
Esses copinhos extras serão usados
como bancos, onde os jogadores irão
guardar o que ganharem.

Em 2014
vamos a África!

Passo 2:

peça para usarem tintas
e pincéis para decorar a caixa se
quiserem, e espere que a tinta
seque.

Jogos de mancala possuem
um papel importante em
muitas sociedades africanas. Comparável a um dos
jogos no Ocidente, também
em Portugal.
Sabes qual è o jogo?

Passo 3: cada copo deve ter
quatro pedras, menos os dois extras
que são o banco. O primeiro jogador
começa a apanhar as pedras de
qualquer copo. Deve jogar uma pedra
em cada copo, começando no próximo
copo e indo em sentido dos ponteiros do relógio.

i

t

Passo 4: a seguir, ele apanha as
pedras do copo onde caiu a última
pedra. Ele continua esvaziando os
copos e depositando as pedras até
que a última pedra caia em um copo
vazio. A primeira rodada é a única
que termina desse jeito.
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Passo

5:

o segundo jogador
move-se na mesma direção, esvazia o
copo que escolher e redistribui as
pedras. Se a última pedra cair em
um copo com três pedras, ele ganha
todas as pedras desse copo e
coloca-as no seu banco. Mas se
alguma pedra, sem ser a última,
cair em um copo com três pedras, o
primeiro jogador ganha as pedras
daquele copo.

Passo 6:

j
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A Infância Missionária
que iniciou um projeto
que vai durar cinco anos
percorre os cinco continentes para que as
crianças e os adolescentes continuem a
alcançar uma consciência e uma visão universal
da igreja missionária.

Sabes qual è o animal africano que se esconde atrás do padrão da mesa?

as duas pessoas jogam
alternadamente até que quatro ou
menos pedras sobrem na embalagem. O
jogador com o maior número de
pedras ganha.

ÁFRICA é o terceiro continente mais extenso
(atrás da Ásia e da América). É o segundo
continente mais populoso da Terra (atrás da
Ásia) .Como os censos de muitos países
africanos não estão atualizados, não é
possível chegar a um dado preciso sobre a
população do continente africano.
As estimativas dão conta de que a população
do continente esteja entre 800 milhões e um
bilião de habitantes. Grande parte da população africana é formada por jovens, pois o
continente apresenta taxas elevadas de
natalidade.
A SITUAÇÃO DAS CRIANÇAS NA ÁFRICA
Há mais de 120 mil CRIANÇAS - SOLDADOS em
ÁFRICA. Há 80 milhões de crianças africanas,
entre 5 e 14 anos, obrigadas a trabalhar. Há 12
milhões de ÓRFÃOS com sida. Ao todo, no continente, há 22 milhões de pessoas afetadas por
essa doença. Muitas crianças contraíram a
doença diretamente da mãe. 56% dos 3,6
milhões de REFUGIADOS em África são crianças.
Não se esqueçam das crianças africanas na sua
oração quotidiana, para que nosso Senhor abençoe as suas vidas preciosas e lhes dê amor e
uma infância feliz.

3

