
Estou contigo...
Dia Mundial da Criança

SINAL DA CRUZ: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ámen. 

                ESCUTAR A PALAVRA

«Pai justo, o mundo não Te conheceu, mas Eu conheci-Te e estes reconheceram que Tu Me enviaste. » 

 (Jo 17, 25) 

Hoje é o Dia Mundial da Criança. Mas não seria justo não falarmos de um outro dia tão importante como o Dia Mundial do Brincar. 

Sim, o “World Play Day” foi celebrado no passado dia 28 em mais de 40 países do mundo. O tema deste ano está relacionado com a 

capacidade de brincar apesar das diferenças e limitações. E o vídeo que iremos ver sensibiliza-nos para isso. 

https://youtu.be/OrGEjSn1v8Y



...estamos juntos!
REFLEXÃO

- Devemos estar sempre atentos aos nossos colegas e amigos que estão mais sós. Podem estar a precisar de um amigo para brincar.

- Apesar de brincar ser uma das actividades mais comuns da infância, ela é muitas vezes negligenciada, não havendo tempo para o 

fazer ou mesmo condições como espaços exteriores e acontecimentos (como esta pandemia que agora atravessamos) que nos 

“fecham” em casa. Em certos países, brincar é até um acto interdito pelo trabalho infantil e pelo recrutamento de crianças para a 

guerra. Consegues imaginar?...

- Este dia relembra que o brincar é um direito (artigo 31º da Convenção sobre os Direitos da Criança) e uma alegria essencial para 

pessoas de todas as idades. 

ORAÇÃO

Nossa Senhora, ajuda-nos a sermos portadores da alegria através da brincadeira

Avé Maria… 

Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. 

SINAL DA CRUZ: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ámen. 

DESAFIO… Vamos organizar uma colecta de brinquedos aí em casa? Enfeita uma caixa, pensa em todos os brinquedos que tens e 

fariam alguém muito feliz… e começa a encher! Quando as aulas começarem, juntamos todas as caixas e levamos os teus brinquedos a 

quem deles mais precisa! Não te esqueças de partilhar: tira um foto e envia para a tua Tutora de Turma até sexta-feira!


