Bem-vindos - Festas Cristãs

O site ainda não está totalmente pronto. Por enquanto, temos um bom conteúdo sobre MICAE
L
,
algum conteúdo sobre
as demais festas.

Espero que o material por enquanto publicado possa ajudar um pouco, e tenho certeza que,
com a ajuda de todos, no próximo ano teremos muito mais!

Por favor, nao deixem de enviar textos, fotos, músicas, receitas, e o que mais tiverem sobre as
festas, para que possamos enriquecer este conteúdo ano após ano.

Importante:
• muitos textos aqui apresentados eram cópias antigas e muitas ilegíveis e foram digitados por
uma empresa contratada, podendo, desta forma, apresentar erros ou de leitura ou de digitação.
Por favor, me avisem quando se depararem com tais erros para que eu possa corrigí-los.
• muitas histórias e textos estavam sem o nome do autor, portanto, se alguém reconhecer
alguma origem, por favor me avise.
• muitos textos consegui a autorização para a divulgação. Porém, alguns deles não conheço os
autores ou não consegui falar com todos. Por favor, sintam-se à vontade para pedir a exclusão
do texto, ou me envie a autorização para que esteja tudo certo com sua publicação.

Pensei que esta iniciativa poderia facilitar o acesso à textos tão importantes, que nos ajudam,
como adultos, a compreender o sentido de cada festa, permitindo-nos construir a partir das
próprias vivências interiores, uma rica e verdadeira celebração com nossa comunidade e com
nossas crianças.

E que estas tão especiais celebrações possam ser compartilhadas com todos, também aqui
neste site, mostrando as possibilidades tão coloridas e variáveis de cada festa sendo celebrada
nas diferentes regiões do nosso Brasil.

1/2

Bem-vindos - Festas Cristãs

Muito obrigada a todos que têm colaborado de diferentes formas,

Um grande abraço,

Milene de Souza
(Sou formada como Professora de Jardim de Infância Waldorf, pelo Centro de Formação de
Professores Waldorf Rudolf Steiner, em São Paulo. Trabalhei com a Aliança pela Infância em
projetos da Pedagogia Waldorf nas escolas públicas, fiz parte da formação de Euritmia na
Inglaterra, sou Economista, empresária e palestrante sobre Cristologia e a Educação nos
tempos de hoje. Atualmente moro na França onde faço pesquisas sobre as festas cristãs.)
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