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Formação Olharzinho

Equipe de Formação Olharzinho

Santos Heróis: São Pedro e São Paulo

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, como falaremos hoje dos

Príncipes dos Apóstolos e Pilares da Igreja, São Pedro e São Paulo!

A Igreja celebra em 29 de Junho a solenidade dos Santos Pedro e

Paulo. Nós nos lembramos de sua fé, a fé que desceu até nós, a fé imutável

da Igreja nAquele que Simão Pedro confessou ser "o Cristo, o Filho do Deus

vivo".

2



Equipe de Formação Olharzinho

Pedro foi o primeiro a professar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus.

Paulo espalhou esta profissão para os gentios (povos não judeus), em todo o

mundo grego e romano. A Igreja recebeu a fé pela primeira vez através da

pregação dos Apóstolos Pedro e Paulo. Ambos terminaram suas vidas

missionárias em Roma, o centro do império, onde derramaram seu sangue

pela fé. Consumidos pelo amor a Cristo e ao Seu Evangelho, Pedro e Paulo

cumpriram a sua missão apostólica e tornaram fértil o campo da Igreja com

o seu sangue. Em 29 de junho, lembramos seu martírio.

As vidas dos santos Pedro e Paulo nos mostram o grande poder da

graça de Deus. Como seres humanos conscientes de nossas próprias

fraquezas, podemos nos identificar com suas falhas. Pedro negou Jesus três

vezes. Paulo perseguiu Jesus perseguindo Sua Igreja. Entretanto, ambos

experimentaram, pela Graça de Deus, uma profunda conversão ao Senhor.

Pedro arrependeu-se e chorou amargamente por seu pecado de

negação. O Espírito Santo o fortaleceu para declarar a Jesus três vezes que O

amava. Jesus então deu a ele o mandato de cuidar de Suas ovelhas. Jesus

deu a Pedro a primazia como a Rocha de Sua Igreja.

A conversão de Paulo é bem conhecida. No caminho para Damasco,

Jesus o chamou e o transformou radicalmente. O perseguidor da Igreja

nascente tornou-se o incansável apóstolo dos gentios. Deus deu-lhe a graça

da fé no mistério da redenção realizada em Cristo.
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Os santos Pedro e Paulo nos ensinam o poder da conversão e são

para nós modelos de confiança na graça divina. O Senhor libertou os dois de

seus pecados. E Ele nos liberta quando nos voltamos para Ele em busca de

perdão.

Como apóstolos, São Pedro e São Paulo enfrentaram muitas

dificuldades e muito sofrimento, porém sempre com confiança em Deus e

em Seu amor. A confiança deles não estava centrada em si mesmos ou em

seus próprios recursos, mas na graça do Senhor, que lhes deu coragem em

sua missão. São Paulo escreveu a Timóteo: O Senhor esteve ao meu lado e

me deu forças. Esta deve ser nossa convicção também. Os santos Pedro e

Paulo nos ensinam a confiar que o Senhor está ao nosso lado e nos dá força

em nossa vida diária de fé. É especialmente importante perceber isso

quando enfrentamos dificuldades e provações em nossa vida.

São Pedro e São Paulo, exemplos de fé e esperança, rogai por nós!

Tudo por Jesus, nada semMaria!
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Prática Sugerida
Durante essa quinzena, sugerimos que todos os dias a criança reze antes de dormir a

oração com a família:

5

Eu (o seu nome), Vos dou e consagro,
Ó Sagrado Coração de Jesus Cristo, a minha vida, as minhas 
ações, penas e sofrimentos, para não querer mais servir-me de 

nenhuma parte do meu ser, senão para Vos honrar, amar e 
glorificar. É esta a minha vontade irrevogável: 

ser todo Vosso e tudo fazer por Vosso amor, renunciando de 
todo o meu coração a tudo quanto Vos possa desagradar.

Durante essa semana 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.

Assista com seu (a) filho (a):

Santas Histórias - Ep.10 - São Pedro e São Paulo: https://youtu.be/pjW7bD_s8E4

Fui perseverante em minhas 
orações?

Falei sobre Deus na minha casa e com 
meus amiguinhos?

Deixei o meu quarto limpo e 
arrumado?

Fiz meus deveres de casa?

https://youtu.be/pjW7bD_s8E4
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Contemplação
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• O que você está vendo?

• Quem é o senhor da esquerda? O que ele está segurando?

• Quem é o senhor da direita? O que ele está segurando?

• Estás vendo o anjo no topo da imagem? O que ele está segurando?

• O que significam todos esses objetos?
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Olá, queridas crianças! Eu sou o padre Paciolinho e hoje vou contar a

vocês uma história super legal sobre um menino chamado Gustavo.

Gustavo era um menino muito observador, e, sempre que ia à Igreja

com sua família, ficava intrigado com a Imagem de dois homens barbudos

que ficavam perto do altar. Ele sempre imaginava quem seriam eles. Um

carregava uma chave, então Gustavo logo imaginou que ele deveria ter sido

um chaveiro muito importante no tempo em que Jesus viveu; ou até mesmo,

quem sabe, ele possuía a chave de um tesouro. Já o outro homem carregava

uma espada, e Gustavo ficava imaginando se ele poderia ter sido um

guerreiro ou até um ferreiro, que produzia armas para os exércitos.

Gustavo tinha vergonha de me perguntar quem eram aqueles

homens. Um dia, porém, voltando da escola viu que a igreja estava vazia e

eu estava sozinho rezando. Gustavo tomou coragem e chegou perto de mim,

que estava tão concentrado rezando o terço que quase caí do banco da

igreja.

– Que susto, Gustavo! Parece um gato que anda e não faz barulho!! E

logo começou a rir. Como posso te ajudar, meu amigo?

Gustavo não perdeu tempo e foi logo perguntando quem eram os tais

homens barbudos que estavam sempre perto do altar.

– Padre, quem foi aquele homem? Ele foi um chaveiro importante ou

possuía um tesouro para estar carregando essas chaves?

– Aquele, Gustavo, é São Pedro! Um homem muito importante para

nossa História e a História da Igreja. São Pedro, foi um pescador, que foi
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escolhido por Jesus Cristo para ser um de seus Apóstolos. O nome dele na

verdade era Simão, porém Jesus mudou seu nome para Pedro.

– Você imagina o porquê? – Perguntei.

– Eu não – respondeu Gustavo.

– Então São Pedro foi o primeiro Papa da Igreja? – Perguntou Gustavo.

– São Pedro – continuei – era muito amigo de Jesus Cristo, por isso São

Pedro foi escolhido para ser quem cuidaria da nossa querida Igreja.

– Sim, Gustavo, eu já ia esquecendo de te falar. E o nome Pedro

significa pedra, tornando assim São Pedro a pedra que sustenta e guarda

tudo o que Jesus Cristo nos ensinou. Mas você está certo! São Pedro segura

as chaves porque ele guarda o nosso grande tesouro! A nossa Igreja.

– Uau, ele é importante mesmo!! E aquele outro ali, padre?!

– Esse, Gustavo, foi um guerreiro de Jesus Cristo. Este é São Paulo, que

se tornou Apóstolo como São Pedro, depois que Jesus já havia subido para os

Céus. São Paulo antes de se tornar Paulo, era conhecido e temido como

Saulo de Tarso. Ele perseguia todos aqueles que acreditavam em Jesus, e

fazia muitas maldades com essas pessoas.

– Não gostei dele, padre!

– Calma Gustavo... Deus sempre tem as Suas surpresas. Durante uma

viagem entre Jerusalém e, um lugar chamado Damasco, Tarso escutou uma

Voz que falava assim para ele: “Saulo, Saulo, porque tu me persegues?

São Paulo naquela hora levou um susto, caiu do cavalo, e quando se

deu conta estava cego. Precisaram levar ele pela mão até Damasco. Sem

entender nada, Saulo permaneceu em Damasco por três dias sem enxergar,

comer ou beber nada.
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Então O Senhor enviou Ananias, que era um de seus seguidores fiéis,

para curar a cegueira de Tarso.

– Mas padre, porque Jesus fez com que São Paulo ficasse cego?

– Boa pergunta, Gustavo. Jesus deixou São Paulo cego para que ele se

transformasse em um discípulo de Cristo, no meio de mal feitores e pagãos,

levando a Palavra de Jesus para todos. Por isso podemos dizer que São Paulo

foi um soldado de Cristo, e lutou para mostrar a verdade para as pessoas.

Nossa, padre! – disse Gustavo – esses homens foram heróis da Igreja

hein!!!

Sim, sim, Gustavo – eu disse – eles foram homens que lutaram

bravamente pela nossa Igreja, e por tudo que Jesus nos ensinou.

E essa foi a história que aconteceu com o pequeno Gustavo. Espero

que vocês tenham gostado. Deus abençoe vocês!

Tudo por Jesus, nada semMaria!
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Fonte: Livro das virtudes – Willian Bennet
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APÓSTOLO CORAGEM IGREJA PEDRO

SANTO ESPADA PAPA PEIXE

CHAVE HERÓI PAULO PESCADOR

Caça - Palavras
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Vamos ajudar São Pedro a recuperar a Chave do 
Céu?
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https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcreazilla-store.fra1.digitaloceanspaces.com%2Femojis%2F47286%2Fold-key-emoji-clipart-md.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fcreazilla.com%2Fnodes%2F47286-old-key-emoji-clipart&tbnid=RwMzeoQcOI7J6M&vet=10CAMQxiAoAGoXChMIoK2y_qTl8AIVAAAAAB0AAAAAEAg..i&docid=xbYYDjl8duqTLM&w=800&h=800&itg=1&q=chave%20clip%20art&hl=en&ved=0CAMQxiAoAGoXChMIoK2y_qTl8AIVAAAAAB0AAAAAEAg
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Vamos descobrir qual é a maior espada?
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Vamos descobrir qual é a maior chave?
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Jogo dos 7 erros

Vamos procurar os 7 erros entre as duas figuras?
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