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Nessa quinzena lembraremos de Santo Antônio, cujo dia é

celebrado em 13 de Junho. Santo Antônio foi um dos santos com

mais milagres da Igreja, por isso é chamado de “taumaturgo”, que

quer dizer milagreiro. Tantos foram seus milagres que foi canonizado

em tempo recorde, apenas 11 meses após sua morte.
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Esse santo não só é conhecido como santo casamenteiro, mas

também como protetor dos pobres, dos enfermos e das crianças.

Realizou vários sinais por elas em vida, tendo sido visto com o próprio

Menino Jesus em seu colo – como sua imagem é representada até

hoje. Ele também é representado em ilustrações distribuindo pão aos

pobres, e com um lírio na mão, representando a pureza, assim como

vemos representado São José.

Recorre-se também a ele em situações de perda de algum bem.

Há incontáveis relatos de pessoas que reencontraram o que haviam

perdido após recitar a oração Responso a Santo Antônio.

Santo Antônio, Rogai por nós! Tudo por Jesus, nada sem Maria!



Prática Sugerida

S

Durante os próximos dias, vamos fazer as seguintes tarefas:

Assista Santas Histórias – Santo Antônio:

https://www.youtube.com/watch?v=ch72olmZ

Nmc

Assista Turma do Céu – Santo Antônio:

https://www.youtube.com/watch?v=Cdbh2R3-

ODI

✔ Imprimir o Mural de Atividades, que está na página seguinte e seguir as atividades

propostas todos os dias, de preferência com a família reunida, serão bons dias de

reflexão e partilha.

✔ Fazer uma doação em uma igreja de Santo Antônio para o Pão dos Pobres.

✔ Busca sempre lembrar de rezar a Santo Antônio, principalmente

• quando perder algum objeto e estiver precisando encontrá-lo. Lembre de

rezar o Responso a Santo Antônio.

• quando estiver doente.

• em todo momento de perigo ou dificuldade. A intercessão de Santo

Antônio é muito forte!

.

https://youtu.be/4f_JmzOcC4I
https://www.youtube.com/watch?v=4v-UjXIM3Vo
https://www.youtube.com/watch?v=dXcx6O0yTRQ
https://www.youtube.com/watch?v=ch72olmZNmc
https://www.youtube.com/watch?v=Cdbh2R3-ODI


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

dormir as orações com a família:

5

Meu querido Santo Antônio, tão amigo de Jesus...

Sabias de cór a Sua Palavra, e estudava todos os 

dias sem parar.

Quiseste ser frade e viajaste pelo mundo. Eras 

amigo das crianças e teve o Menino Deus nos 

teus braços. Protege-me em todo lugar e ajuda-

me a crescer na sabedoria e na bondade.

Abençoa os meus pais, meus avós, meus tios e 

amigos. Defende as crianças da violência dos 

adultos e que todos saibamos cuidar com amor e 

justiça uns dos outros e da nossa casa em 

comum, o mundo.

Amém

Durante essa semana façamos essas afirmações e perguntas a nós

mesmos todos os dias.

Frases de reflexão

seg ter qua qui sex sab dom

Preencha os dias em que as atividades foram cumpridas.

“Estou buscando conhecer mais 

as histórias da Bíblia e de Jesus”

“A paciência é a melhor 

maneira de vencer ”

“Tenho sensibilidade por 

aqueles mais pobres e 

necessitados.”

Mural de Atividades

“Não me amedronto, pois tenho 

fé em Deus, e Ele cuida de mim 

e da minha família”



Contemplação

Série Virtudes
Episódio Honestidade• O que você está vendo nesta imagem?

• Quem são as pessoas nessa imagem?

• Onde você acha que se passa esta cena? 

• Você consegue achar o lírio e a Bíblia na imagem?

https://youtu.be/4f_JmzOcC4I
https://youtu.be/4f_JmzOcC4I


Aprenda com o Paciollinho

Série Virtudes
Episódio Honestidade

Olá crianças! 

Hoje irei contar a história da vida de um dos santos mais conhecidos da Igreja, 

irei contar a história de Fernando ou melhor Santo Antônio.

Algumas pessoas só conhecem Santo Antônio como o santo casamenteiro, 

porém mal sabem elas que ele foi um homem muito inteligente, que sempre 

gostou de estudar e ficar entre os livros antes mesmo de se tornar padre.

Um dia ao se encontrar com freis Franciscanos, Antônio se apaixona pelo estilo 

de vida deles. Decide então se juntar a eles e se tornar um Frei Franciscano.

Santo Antônio pede para seus irmãos franciscanos para ir para o Marrocos para 

ensinar o Evangelho para as pessoas. Mas no caminho ele fica muito doente, 

então decidem enviar Santo Antônio de barco de volta à Portugal. Mas crianças, 

acho que esse não era o plano de Deus para vida desse Santo. O barco acaba 

parando na Itália, o que permitiu que Santo Antônio conhecesse São Francisco 

de Assis. Olha como Deus tem seus próprios planos! 

Ele permanece na Itália estudando, o que chama a atenção de São Francisco, 

que fica muito feliz de ver como Santo Antônio era dedicado e estudioso. 

Uma curiosidade que posso contar para vocês é que Santo Antônio foi chamado 

pelo Papa Gregório IX de Arca do Testamento, isso porque ele ficou 

impressionado com a inteligência e a capacidade que Santo Antônio tinha de 

ensinar e falar sobre o Evangelho. Santo Antônio tinha uma forma de falar que 

encantava as pessoas, e quando ele pregava o número de pessoas que se 

juntavam para escuta-lo era enorme. Uma vez Santo Antônio foi pregar para 

pessoas na cidade e elas não paravam pra o escutar, então ele disse que ia 

pregar para os peixes, e foi falar para o mar. Houve então um milagre: Vários 

peixes pularam e saim das águas, como que para escutar Antônio falar de Deus!

Durante a sua vida foi ele foi responsável por muitos milagres, muitos cegos, 

surdos, coxos e doentes ficavam curados através da sua presença.

Além de muitos milagres, Santo Antônio é conhecido como o protetor das coisas 

perdidas, protetor dos casamentos e protetor dos pobres.

Outra curiosidade é que a única parte do corpo de Santo Antônio que se encontra 

incorrupta até hoje, é sua língua, isso mostra que ele foi um santo que conseguiu 

transmitir os ensinamentos de Jesus de uma forma muito especial e brilhante.

Viva Santo Antônio!! Até a próxima história de um de nossos heróis do céu!!!

Tudo por Jesus, nada sem Maria!

https://youtu.be/4f_JmzOcC4I
https://youtu.be/4f_JmzOcC4I


Leitura em voz alta

Por que Santo Antônio aparece abraçando o Menino Jesus?

Santo Antônio entrou certa vez numa cidade para lá pregar, e o senhor fidalgo (um 

homem rico) que ali o acolheu reservou-lhe um aposento bem retirado, a fim de não o 

perturbarem no estudo e na oração.

Estava o santo recolhido e a sós em seu quarto quando o senhor fidalgo, andando pela 

casa a tratar de seus assuntos, achou-se por acaso diante do aposento de Antônio e, 

levado pela curiosidade, espreitou pela porta, às escondidas, através de uma fresta que 

dava para o lugar em que o santo descansava. E o que haviam de ver os seus olhos! Um 

Menino muito belo e alegre nos braços de Santo Antônio, e este a contemplar-lhe o 

rosto, a apertá-lo ao peito e a cobri-lo de beijos.

O fidalgo, maravilhado com a beleza do Menino, ficou espantado, sem saber como 

explicar donde teria vindo aquela Criança tão bela e graciosa.

O Menino, que não era senão Nosso Senhor Jesus Cristo, revelou a Santo Antônio que o 

seu hospedeiro o estava espiando pela porta.

Por causa disso, Santo Antônio, após terminar sua longa oração, chamou o senhor 

fidalgo e humildemente lhe pediu que, enquanto ele estivesse vivo, a ninguém revelasse 

o que tinha visto.

Foi só depois da morte do santo que o senhor fidalgo, com lágrimas santas, contou o 

milagre que os seus olhos indiscretos tinham contemplado. Em louvor de Cristo. Amém.

Fonte: https://padrepauloricardo.org/blog/por-que-santo-antonio-esta-abracando-o-menino-jesus

Dentre os diversos benefícios em ler para o seu filho como por exemplo: o aumento de vocabulário, 
aprendizado de padrões de linguagem, habilidade de pensamento, de escrita, concentração, entre outros, os 

mais importante entre eles sem dúvida é o momento de união entre pais e filhos! 
Clique aqui e saiba mais!

https://padrepauloricardo.org/blog/por-que-santo-antonio-esta-abracando-o-menino-jesus
http://alfabetizacao.mec.gov.br/contapramim


Desenho para colorir

Série Virtudes
Episódio Honestidade

Pinte o desenhos abaixo de Santo Antônio com o Menino Jesus falando para
os peixes! Veja como eles escutam atentos!

https://youtu.be/4f_JmzOcC4I
https://youtu.be/4f_JmzOcC4I


Jogo dos 7 erros junino

Imprima essa página e depois encontre os 7 erros. Marque-os com uma
canetinha ou lapis para não perder a conta! Boa diversão!

Obs: A resposta está do lado, mas não olhe sem tentar antes!

Fonte: www.smartkids.com.br

http://www.smartkids.com.br/


Dobraduras juninas

Aqui tem algumas sugestões de dobraduras juninas para fazer nesse mês!
Boa diversão!

Bandeirinhas de festa junina

Se quiser, pode usar uma cola e
barbante para pendurar as bandeirinhas
e enfeitar seu quarto!

Materiais: - papel colorido ou
- papel + canetas coloridas

Como fazer:

Modelo 1: link (QR code 1 ao lado)

Modelo2: link. (QR code 2 ao lado)

Link para imprimir papel colorido: link

Dobradura de Milho (nível fácil)

Materiais: - papel branco (12x12cm)
- canetas coloridas

Como fazer: link (QR code 3 ao lado)

Dobradura de Milho (nível difícil)

Materiais: - cartolina + canetinhas coloridas
- cola e tesoura
- rolo de papel higiênico

Como fazer: link (QR code 4 abaixo)

https://www.youtube.com/watch?v=MjYgmmH7k6I
https://www.youtube.com/watch?v=s1f3jloh7Ng
https://4.bp.blogspot.com/-rbl7J6a_yEI/VIoxKmbhuVI/AAAAAAAAAq0/lhfij5xai3E/s1600/BANDEIRINHA%2BDE%2BS%C3%83O%2BJO%C3%83O%2B1%2BE%2B2.png
https://www.youtube.com/watch?v=JHBatRrsJBY
https://www.youtube.com/watch?v=IEza28QCMBU


Desenho Livre

Série Virtudes
Episódio Honestidade

Com a ajuda dos pais ou sozinho (a), registre aqui o que aprendeu
sobre Santo Antônio. Pode ser desenho, pintura, colagem, foto... solte a
imaginação! Depois nos envie uma foto do que você fez para que possamos
arquivar na nossa “Galeria”!

Obs: Abaixo vai um exemplo. Você pode tentar reproduzir igual ao lado do
nosso exemplo ou fazer um desenho original na página em branco seguinte.
Pode desenhar Santo Antônio fazendo algum milagre, dando pão aos pobres ou
falando com os peixes por exemplo.

Modelo Meu desenho

https://youtu.be/4f_JmzOcC4I
https://youtu.be/4f_JmzOcC4I


Desenho Livre

Série Virtudes
Episódio Honestidade

Com a ajuda dos pais ou sozinho (a), registre aqui o que aprendeu sobre o

nosso Santo Herói. Pode ser desenho, pintura, colagem, foto... solte a imaginação! Depois

nos envie uma foto do que você fez para que possamos arquivar na nossa “Galeria”!

Para aqueles que já sabem escrever registre aqui o que você aprendeu com

essa formação e que ainda não sabia. Estamos curiosos para saber!

https://youtu.be/4f_JmzOcC4I
https://youtu.be/4f_JmzOcC4I

