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O Batismo, a Eucaristia e qualquer 
sacramento implicam a relação com Deus, 
que é Uno e Trino.
O desafio é sempre a relação com Deus, os outros e nós 
próprios.



A relação com Deus é a oração.
… passa por descobrir a presença de Um outro.

… e implica sempre a forma de me relacionar com 
os outros, connosco próprios e com as coisas do 
mundo.



Como ajudar as nossas crianças a descobrir a presença de Deus?

❖ Passar do visível para o 
invisível…

❖ Intuir uma presença que me 
transcende.

❖ É a lógica e objetivo de qualquer 
celebração.



Descobrir a presença de Deus pela…
❖ Contemplação da natureza. Aprender a ver 

com crescente atenção o que está ao redor.

❖ Deslumbrar-se com a beleza.

❖ Sublinhar Deus como o Criador.

❖ Destacar que Ele é o princípio do cosmos (não 
interessa tanto como é que Ele fez o mundo).

❖ Incentivar a cuidar do mundo com cuidado e 
amor.



Descobrir a presença de Deus pelo…

❖ Relato bíblico do livro do Génesis. Usar ilustrações.

❖ Ajudar a entender que toda a humanidade, todas as raças e povos, 
são os mais importantes da criação, porque Deus criou-nos à Sua 
imagem e semelhança (filhos de Deus).

❖ Falar de Deus como Pai. Ajudar a identificar Jesus como Seu Filho 
(relatos próprios do Advento, Natal, Quaresma, Páscoa, etc., que 
evidenciam a história de Jesus).



Descobrir a presença de Deus pelo…

❖ Tempo de descanso. O domingo (festa) deve aparecer 
como um presente de Deus Pai para os seus filhos, a 
humanidade.

❖ Os gestos de atenção, preocupação, escuta e diálogo 
do educador serão a melhor ajuda para descobrir o 
Pai.

❖ Os gestos de atenção, respeito e perdão no infantário 
são a melhor lição para saber e experimentar o Pai do 
Céu, que ama sempre sem condições.



Descobrir a presença de Deus implica 
iniciar-se na vida de oração.

Como ensinar a vida de oração?



Ensinar a rezar…

❖ Na sala haja um espaço ou um elemento ou imagem religiosa que 
marque o lugar.  Ver imagens ajuda a criança a pôr-se na presença 
de Deus no momento da oração… a ter um gesto de carinho…

❖ Encontrar uma postura comoda e tranquila.

❖ Pode-se começar fazendo o sinal da Cruz. Ajudar quem não sabe. 
Fazê-los entender que esta é uma forma de se porem na presença 
de Deus.



Ensinar a rezar…
❖ No momento de oração há que dar espaço à criança a 

falar livremente, a expressar algum sentimento em 
relação a Deus… incentivar mas nunca forçando a 
nada.

❖ Usar sempre uma linguagem simples, próxima, que a 
criança entenda e que faça referência à sua vida 
quotidiana.

❖ A compreensão e repetição são essenciais. As 
fórmulas curtas ajudam no início: 
❖ Amo-te Jesus

❖ Obrigado Jesus

❖ Pai, és bom com todos

❖ Pai, tu cuidas sempre de mim



Ensinar a rezar…
❖Pode aprender outras orações feitas, mas 

não podem ser irreais, de difícil 
compreensão, alheias da sua realidade.

❖Conforme a criança crescer, ela vai 
desenvolvendo capacidades que lhe 
permitam contar a Deus o seu dia, o que 
aconteceu de bom ou de mau, as alegrias e 
tristezas…

❖Pode memorizar pela repetição pequenas 
frases a Jesus tiradas dos Evangelhos:

❖ Tu sabes que te amo

❖ Perdoa-me, Senhor

❖ Dá-me vida

❖ Ajuda-me, Pai…



Ensinar a rezar…

❖ É necessário ajudar a criança a interiorizar e a experimentar que Deus:

❖ Ama-nos profundamente

❖ Escuta-nos atentamente

❖ Apoia-nos e ajuda-nos

❖ Comunica-se connosco de diversas maneiras

❖ Está sempre próximo, está cá dentro!



Ensinar a rezar…

❖ É suposto a criança descobrir que Deus:

❖ Faz parte da sua vida quotidiana.

❖ É alguém que está presente e atua sobre a sua 
realidade.

❖ Traz-nos gozo e vida.



«O fruto do silêncio é a oração»
S. Teresa de Calcutá

❖Convém educar a criança para o silêncio! Não há verdadeira 
oração sem fazer silêncio.

❖Para começar, ter música de fundo calma pode ajudar 
inicialmente. 

❖Depois, pouco a pouco, é possível educá-las para 
saborearem o silêncio, e neste silêncio, descobrir uma voz 
que fala, Deus presente que se comunica.



Motivos da oração…

❖Quando só buscamos na vida rapidez e utilidade, o 
vazio vai-se instalando.

❖Deus dá sentido à vida. Dá o sentido mais profundo 
que a vida pode ter. Dá-lhe gosto!

❖A comunicação com Deus ajuda-nos a ser mais 
humanos.

❖É uma necessidade antropológica.



Motivos da oração…

❖ Agradecer a Deus o que somos e temos, tudo o que recebemos 
gratuitamente e sabemos partilhar com generosidade.

❖ Quando as forças faltam para continuar, quando estamos 
desorientados, quando nos sentimos sós ou com medo, pedimos-
Lhe que Ele nos encha de animo e vida.

❖ Quando necessitamos de desafogar as mágoas, dizemos-Lhe o 
que não entendemos e não aceitamos, e pedimos-Lhe que nos 
alivie.



Motivos da oração…

❖ Quando reconhecemos os erros da nossa vida, os 
esquecimentos, as distrações, as omissões, as 
maldades em relação aos outros, a nós mesmos e a 
Deus, pedimos-Lhe perdão, sabendo que Ele 
acolhe-nos e perdoa-nos.

❖ Quando vemos que o que acontece com os outros e 
com o mundo também nos afeta e pedimos a Jesus 
que dê sempre coisas boas, intercedemos pelos 
acontecimentos e pessoas, para que haja sempre 
paz.



Apontamentos para o Despertar

❖Nunca falar de Deus como aquele que ameaça para 
conseguir o que pretendemos.

❖O educador ter por hábito falar bem de todas as 
pessoas, evitando gestos e comentários acusatórios.

❖Ensinar a compreender e a desculpar as faltas dos 
outros. É fundamental ensinar que é muito positivo 
perdoar e saber pedir perdão quando fizemos mal a 
alguma pessoa. 



Apontamentos para o Despertar

❖Valorizar e apoiar todos os gestos, ações, palavras boas que a 
criança descobre no seu processo de desenvolvimento. Fazê-los 
compreender que esses gestos ajudam-nos a ser felizes e 
agradam ao Senhor.

❖Perante as perguntas que fazem, é necessário escutar sempre 
com atenção o que estão a dizer e pretendem, e dialogar com 
eles de forma clara e simples.

❖Há temas que merecem o nosso maior cuidado e respeito, 
especialmente os temas ligados à origem da vida, à morte, ao 
céu, a afetividade, etc.



Apontamentos para o Despertar

❖ Não devemos dizer à criança “Agora reza”. O educador deve criar 
o ambiente propicio para que isso aconteça. O tempo fá-la 
entender que Jesus faz sempre parte do mais trivial e simples da 
vida.

❖ A questão de Deus nunca deve aparecer primeiro como uma coisa 
para aprender e estudar, mas como uma pessoa, alguém que tem 
vida, que quer estabelecer uma relação connosco, quer comunicar-
se, e quer nos dar a Sua vida!
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