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MOLDESPARADO
PRESÉPIO
RECORTAR
www.infancia.opf.pt

MOLDE - ANJO

MOLDE - MENINO JESUS

MOLDE - ESTRELA

Vamos construir juntos o Presépio!
“Em muitas famílias, seguindo uma bela e consolidada tradição, começa-se a preparar o
presépio, quase como para reviver, junto com Maria, esses dias de trepidação que precederam o
nascimento de Jesus. Construir o presépio em casa pode revelar-se um modo simples, mas
eficaz, de apresentar a fé e transmiti-la aos próprios filhos»
Papa Bento XVI.
Para a construção do presépio preparamos as formas que podem ser directamente recortadas
ou podem ser utilizadas como moldes para serem recriadas numa outra superficie. Esses moldes
podem ser cortados em papel, em cartolina, em feltro ou em outro material rigido.
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Convida os pais e irmãos para essa actividade!

PRESÉPIO (exemplo)
EFEITO FINAL

MOLDE - JOSÉ

MOLDE - MARIA

DONATIVO
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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

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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COM AS CRIANÇAS DA

AFRICA

ENCONTRAMOS JESUS
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Vamos preparar a chegada do
menino Jesus colorindo as bolas no

5.
12.
19.

21.

25.

Embondeiro !
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No calendário Cristão este período (Advento)
corresponde às quatro semanas, 24 dias que
antecedem o Natal. Vamos começar por agradecer
a vida que Deus nos dá, através de pequenas
coisas no nosso dia-a-dia, de pequenos esforços,
ajudar os outros, arrependermo-nos das coisas
mal feitas, sermos amigos, estarmos próximo de
quem necessita, rezar mais, etc. Cada vez e em
cada dia do Advento quando conseguimos fazer
uma dessas boas acções escreve sobre ela ou
pinta simplesmente a bola.
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Embondeiro do Advento
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