
1

Formação Extra 

Maio de 2022



Formação Olharzinho

Equipe de Formação Olharzinho

Santos Heróis: Nossa Senhora de Fátima

Uma boa maneira de educar nossos filhos na fé é contando para eles

histórias incríveis e reais de quem é um grande exemplo de fé, amor a Deus

e prática de virtudes: os nossos Santos heróis! Contar essas santas histórias

enriquecem o imaginário das crianças! Esse sim é um verdadeiro herói!

Hoje falaremos de Maria, Nossa Senhora, que com grande fé e humildade

aceitou ser a mãe do Salvador do mundo, Jesus Cristo!

Para nós, Nossa Senhora é referência, modelo de serviço ao próximo, amor,

humildade e obediência a Deus.

É por Maria que Jesus Cristo veio a nós, e é por Ela que devemos ir a Ele.

(cf. §851)
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“Aquele que achar Maria encontrará a vida.” (§50, “5”1)

“Mas não pode achar Maria quem não a procura; não pode procurá-la quem

não a conhece: pois não se procura nem se deseja um objeto

desconhecido.” (§50, “5”1)

Na grandeza do seu amor, Maria, a Mãe de Jesus e nossa Mãe nos acolhe

como filhos e filhas. A Ela, saudamos como a Mãe de Jesus, nossa Mãe e

Mãe da Igreja.

Nessa formação, vamos falar sobre Nossa Senhora de Fátima.

Em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, o papa Bento XV pediu aos

católicos que clamassem a Nossa Senhora que intercedesse junto a Deus

pelo fim da guerra. Dias depois do pedido do papa, Nossa Senhora fez sua

primeira aparição a três pastorinhos: Lúcia (10 anos), Francisco (9 anos) e

Jacinta (7 anos), na pequena aldeia de Fátima, em Portugal, em um local

chamado “Cova de Iria”.

Segundo relatos dos pastorinhos, a visão era de uma “Senhora mais

brilhante que o Sol”, e em suas mãos pendia um Rosário. Serena e

tranquila, ela pediu às crianças que espalhassem a todos que o pedido dela

era que rezassem o terço todos os dias, para alcançarem a paz para o

mundo e o fim da guerra.

Por sete meses, Nossa Senhora apareceu todo dia 13 de cada mês.

Entretanto, as pessoas não acreditavam nas crianças e até as pressionavam

para dizer que tudo não passava de invenção.

Em uma das aparições, ela fez um milagre para que todos acreditassem nos

pastorinhos: muitas pessoas viram o sol dançar, parar e voltar a dançar.

Nesse local da aparição, foi construída uma capela que posteriormente se

tornou o Santuário de Fátima.
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Ensine seu filho a devoção ao santo terço rezando um mistério com ele.

No dia 13 de maio, dedicado à Nossa Senhora de Fátima, muitas pessoas,

inclusive crianças e adolescentes, se consagram a Nossa Senhora sob este

título.

A Comunidade Olhar Misericordioso realiza a preparação para essa

consagração.

“A Consagração das Crianças e Adolescentes tem como objetivo

desabrochar no coração dos mais jovens um amor filial a Virgem Maria, a

devoção ao Santo Rosário e a intimidade com Jesus, trazendo-os, desde a

juventude, para uma caminhada espiritual por meio das orações diárias.

Deseja-se que essa Consagração seja apenas o início de um lindo projeto

que Deus tem para cada um dos seus “pequeninos”. Ela não substitui a

Consagração que se faz através do método de São Luís, com a leitura do

Tratado e a preparação através dos Exercícios Espirituais. Por isso, é

importante que, ao atingir a idade adulta, todos façam a real entrega e

compromisso a Jesus por Maria.”

Busque se informar sobre a consagração de crianças e adolescentes, e,

desde já, procure estimular em seu filho o desejo de se consagrar à Nossa

Senhora.

Para mais informações sobre a consagração à Nossa Senhora, acesse:

https://olharmisericordioso.org/obras-de-misericordia/

Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós! 

Tudo por Jesus, nada sem Maria!

1. São Luís Maria Grignion de Monfort: Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima

Virgem; 2016. São Paulo: Retornarei.
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Prática Sugerida

Durante essa quinzena, sugerimos que todos os dias a criança reze, com a

família, antes de dormir a seguinte oração:
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Oração de Consagração à Nossa Senhora:

Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço,

inteiramente todo a vós. / E em prova de minha devoção, eu hoje vos

dou meu coração. / Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos,

minha boca. / tudo o que sou, desejo que a vós pertença. /

Incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, / como filho e

propriedade vossa. Amém.

Pode-se cantar: https://www.youtube.com/watch?v=VYzPUXD57e0

Durante essas semanas façamos essas perguntas a nós mesmos todos os dias:

Perguntas de reflexão

seg ter qua qui sex sab dom

Preencha os dias em que as atividades foram cumpridas.

FAÇO MINHAS ORAÇÕES COM 
AMOR E DEVOÇÃO?

CONFIO NA PROTEÇÃO E 
AMOR DE NOSSA SENHORA?

Assista com seu filho:

A aparição Nossa Senhora de Fátima contada para crianças
https://youtu.be/uDlYVDx_9uM

PROCURO SEGUIR ALGUMAS VIRTUDES DE NOSSA SENHORA: 
SERVIÇO AO PRÓXIMO, AMOR, HUMILDADE E OBEDIÊNCIA A DEUS?  

https://www.youtube.com/watch?v=VYzPUXD57e0
https://youtu.be/uDlYVDx_9uM
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Contemplação
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• O que você está vendo nesta imagem?

• Você sabe quem é esta pessoa?

• O que a pessoa segura em suas mãos?

• O que fazemos com o objeto que a pessoa segura em suas

mãos?

• O que te chama mais atenção?
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Olá crianças, como vocês estão?

Hoje, vamos falar de uma pessoa muuuito especial e importante, será que você sabe
quem é? Vamos para as dicas! Ela foi uma Mulher obediente a vontade de Deus,
dando seu SIM com toda firmeza e confiança, humilde e de um coração puro e cheio
de fé e amor, ela é a cheia de graça, a Mãe de Jesus e nossa Mãe. Já descobriu
quem é?

Siiim! Hoje falaremos sobre Nossa Senhora, nossa querida e doce Mãezinha do Céu,
Imaculada e sempre Virgem Maria! E hoje em especial, falaremos do título de Nossa
Senhora de Fátima.

A história começa lá em 1917, em uma pequena aldeia chamada Fátima, em
Portugal, com 3 crianças: Lúcia e seus primos Francisco e Jacinta. Os três gostavam
muito de brincar e tinham a função de pastorear as ovelhas, a mãe dos pastorzinhos
recomendavam que ao guardar as ovelhas, rezassem o santo terço, e assim faziam.

Um dia, enquanto brincavam, viram aproximar-se deles um jovem anjo, mais branco
que a neve, e o anjo disse:

- Não tenham medo, sou o anjo da Paz, rezem comigo. E, inclinando a cabeça, pediu
para que repetissem esta pequena oração, 3 vezes:
“Meu Deus eu creio, adoro, espero e amo-Vos. Peço-Vos perdão para os que não
creem, não adoram, não esperam e não Vos amam.”

As palavras do anjo ficaram gravadas no coração dos pastorzinhos e, a partir
daquele momento, por muitas vezes se ajoelhavam para rezar essa oração. O anjo
apareceu outras vezes, pedindo às crianças para que fossem boas e que não
deixassem de rezar pela paz e pelo mundo.

Então chegou o grande dia, era 13 de maio de 1917, Lúcia, Francisco e Jacinta após
terem ido à Missa e reunido as ovelhas, foram para a “Cova da Iria”, de repente
viram um enorme clarão no céu, como de um relâmpago, acharam que ia chover e
por isso se recolheram para ir embora e foi quando viram um segundo clarão em
cima da copa de uma árvore (chamada azinheira) e em seguida viram Nossa
Senhora de Fátima.

Segundo as crianças, a visão era de uma “Senhora mais brilhante que o Sol”, e em
suas mãos tinha um Rosário. Serena e tranquila disse às crianças: “Vim para pedir
que venhais aqui seis meses seguidos, sempre no dia 13, a esta mesma hora. Depois
vos direi quem sou e o que quero. Em seguida, voltarei aqui ainda uma sétima vez”.
Antes de ir embora, Nossa Senhora de Fátima ainda falou:
“Rezem o Terço, todos os dias, para alcançarem a paz para o mundo e o fim da
guerra.”

Aprendendo com o Paciollinho



Equipe de Formação Olharzinho 8

Quanto chegaram em casa, Jacinta estava tão emocionada que não foi capaz de
guardar segredo e contou tudo a seus pais. A notícia espalhou-se pela aldeia, mas
ninguém acreditava nos pequenos. As autoridades daquele lugar pensaram que os
Pastorzinhos tinham inventado aquela história e o administrador chegou até
mesmo prendê-los para os assustar e levá-los a dizer a verdade.

Mas, como Nossa Senhora tinha prometido, ela continuava a aparecer na Cova da
Iria nos dias 13 de cada mês. E, cada vez mais, as pessoas se dirigiam para
aquele local para rezar.

Foi então que no dia 13 de outubro, aconteceu o milagre do Sol, que dançou e
rodopiou no céu, um sinal visível para que todos acreditassem nos pastorzinhos.
Ao aparecer, Nossa Senhora pediu às pessoas que rezassem o terço todos os dias,
e disse que era a Senhora do Rosário. Depois, fez um milagre visível no céu.

Passado pouco tempo, Francisco e Jacinta ficaram muito doentes e Nossa Senhora
veio buscá-los para o céu.
Lúcia viveu ainda muitos anos; ela tornou-se irmã Carmelita, para passar todo o
tempo em oração e penitência, como lhe tinha pedido Nossa Senhora; faleceu em
2005, com 97 anos.

No dia 13 de maio de 2017, o Papa Francisco canonizou os pequenos pastores
Jacinta e Francisco Marto; eles foram as primeiras crianças, não mártires,
santificadas pela Igreja.

Que possamos ser como Lúcia, Francisco e Jacinta, que procuraram ser obedientes
em suas responsabilidades como pastores e também como cristãos, que foram
fiéis ao pedido de Nossa Senhora e buscaram com empenho fazer o que a
Mãezinha de Fátima pediu, rezando o santo terço diariamente, fazer o bem mesmo
que seja difícil, arrepender-se das maldades e pecados que cometemos e ajudar
para que muitos se arrependam e mudem de vida, a consolação do coração de
Jesus e de Maria, e a entrega de nosso coração para Nossa Senhora, para que Ela
cuide e nos ajude a fazer sempre o bem, as boas obras e que levemos a paz de
Jesus para o mundo.

Espero que se divirtam com as atividades desse período.

Até o próximo encontro!

Tudo por Jesus, nada sem Maria!
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Leitura em voz alta / Música 
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Treze de Maio

A treze de maio na Cova da Iria

No céu aparece a Virgem Maria

Ave, ave, ave Maria (2 vezes)

A três pastorinhos, cercada de luz

Visita Maria, a mãe de Jesus

Ave, ave, ave Maria (2 vezes)

A mãe vem pedir constante oração

Pois só de Jesus nos vem a salvação

Ave, ave, ave Maria (2 vezes)

Da agreste azinheira a Virgem falou

E aos três a Senhora tranquilos deixou

Ave, ave, ave Maria (2 vezes)

Então à Senhora o nome indagaram

Do céu a Mãe terna bem claro escutaram

Ave, ave, ave Maria (2 vezes)

Se o mundo quiserdes da guerra findar

Fazei penitência de tanto pecar

Ave, ave, ave Maria (2 vezes)

A Virgem lhes manda o terço rezar

A fim de alcançarem da guerra o findar

Ave, ave, ave Maria (2 vezes)

Com esses cuidados a mãe amorosa

Do céu vem os filhos salvar carinhosa

Ave, ave, ave Maria (4 vezes)

https://www.letras.mus.br/joanna/1050536/

https://www.letras.mus.br/joanna/1050536/
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Leitura em voz alta 
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Nossa Senhora de Fátima,

Mãe bondosa de toda gente

Iluminai o Povo Seu

Peço-te humildemente.

R. Salve Maria, nossa Mãezinha!

Não tenho palavras bonitas

Pra enfeitar essa oração

Mas, acredite Mãezinha

É todo teu meu coração!

R. Salve Maria, nossa Mãezinha!

Guia meus passos

Protege o meu pensar

Quero no teu regaço

Minha vida descansar

R. Salve Maria, nossa Mãezinha!

Quero em teu colo dormir

Em teus atos me espalhar

Mas me protege Mãezinha,

Ajude-me a não pecar

R. Salve Maria, nossa Mãezinha!

Sou teu todo teu minha Mãe

Leva-me no colo e me acarinha

Quero poder cantar louvores

À Mãe de Deus, minha Rainha

R. Salve Maria, nossa Mãezinha!

https://soucatequista.com.br/jogral-nossa-senhora-de-fatima.html

https://soucatequista.com.br/jogral-nossa-senhora-de-fatima.html
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Desenho para colorir
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*Desenho retirado da página: Devotos Mirins
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Desenho para colorir
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*Desenho retirado da página: Devotos Mirins
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Atividades on line
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*Desenho retirado da página: Devotos Mirins

Como foi comentado antes, a história de Nossa Senhora de Fátima, começa

em 1917, em uma pequena aldeia chamada Fátima, em Portugal, com 3

crianças: Lúcia e seus primos Francisco e Jacinta. Os três gostavam muito

de brincar e tinham a função de pastorear as ovelhas, ou seja, eles

moravam em um ambiente rural, onde viviam muitos animais.

Além das ovelhas, que Lúcia, Francisco e Jacinta cuidavam vamos imaginar

quais outros bichinhos e animais existiam na região onde elas moravam?

Borboleta, joaninha, gafanhoto, abelha, cachorro, cavalo, galo...

E que tal colorirmos esses aninais on line? Seguem os links:

https://www.colorir-online.com/colorir-bichinhos/index.php

https://www.colorir-online.com/colorir-animais/index.php

Agora, vamos levar alguns desses bichinhos até as flores? Segue o link:

https://www.acorujaboo.com/jogos-educativos/21/

Ah! E onde tem ovelhas, normalmente tem l-o-b-o.

Vamos montar um quebra cabeça on line com ovelha e lobo?

Gato e coruja também. Segue o link:

https://www.acorujaboo.com/jogos-educativos/31/

Divirtam-se todos com as maravilhas da linda natureza criada por Deus!

https://www.colorir-online.com/colorir-bichinhos/index.php
https://www.colorir-online.com/colorir-animais/index.php
https://www.acorujaboo.com/jogos-educativos/21/
https://www.acorujaboo.com/jogos-educativos/31/
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Jogo do Labirinto
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Ajude você e toda sua família a chegar até Nossa Senhora!
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Jogo dos 7 erros
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*Desenho retirado da página: Amigos do céu- Canção Nova- Tia Adelita
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Desenho, Oração e Homenagem 
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Com a ajuda dos pais ou sozinho (a):

1º) Escreva seu nome no coração de Nossa Senhora, na foto abaixo.

2º) No restante da folha, desenhe vários corações e dentro dele escreva o nome

das pessoas da sua família que também quer que esteja dentro do coração de

Nossa Senhora.
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3º) Agradeça a Nossa Senhora por ser nossa Mãe querida e peça que Ela sempre

te proteja e o ajude a amar cada vez mais seu filho Jesus, assim como toda sua

família, escrevendo seu pedido nas fotos abaixo.

Desenho, Oração e Homenagem 


