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Equipe de Formação Olharzinho

Santos Heróis: Santos Luís e Zélia Martin

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

incríveis e reais daqueles que são 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! Esses sim são verdadeiros heróis!

Na formação desta quinzena vamos apresentar-lhes um casal muito

especial para a igreja católica: Santos Luiz e Zélia Martin.

Filhos de militares, Luiz e Zélia receberam educação rigorosa e

disciplinada. Estudaram em escolas cristãs e cresceram na fé, o que os levou a

desejar seguir para a vida religiosa. Luiz pediu para entrar para a comunidade

religiosa cónegos regulares de Santo Agostinho porém não foi admitido por

desconhecer o latim. Zélia tentou entrar para as Filhas da Caridade de São Vicente

de Paulo mas não sentiu que esta era sua missão.
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Luiz seguiu a profissão de relojoeiro e Zélia na produção de rendas.

Devido às constantes manifestações políticas da época, Luiz mudou de Paris para

Alençon onde exerceu sua profissão com grande zelo.

Ao se encontrarem na ponte São Leonardo, Zélia sentiu em seu coração

que aquele seria o esposo que Deus reservou-lhe. Após alguns meses de noivado

se casaram e decidiram viver como irmãos. Após 10 meses de matrimônio, foram

convencidos a ter filhos por um sacerdote. Zélia tinha em seu coração que ao ter

seu desejo de ser religiosa fracassado, gostaria de ter filhos e consagrá-los todos a

Deus. E assim o fez! Por sua grande devoção à Nossa Senhora, todas suas filhas

receberam o nome de Maria e tornaram-se religiosas. Santa Terezinha do Menino

Jesus, filha caçula do casal, nos mostra como a convivência e exemplo de seus

pais contribuiu para desejar e alcançar sua santidade.

O casal Martin viveu plenamente o sacramento do matrimônio, com total

abertura à vida e aceitação de todos os sofrimentos e de todos os sacrifícios

envolvidos nas suas obrigações temporais. Esse importante casal nos mostra que

é possível viver a santidade no matrimônio e conduzir os filhos nos caminhos de

Deus com o exemplo de fé e perseverança na caminhada rumo a céu. “O exemplo

educa mais que mil palavras”. Sejamos exemplo de fé, caridade, amor e caráter

para nossos filhos!

“O bom Deus concedeu-me um pai e uma mãe mais dignos do céu que da terra”, 

Santa Terezinha do Menino Jesus

Santos Luiz e Zélia Martin , rogai por nós!

Tudo por Jesus, nada sem Maria!
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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:
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Oração pela Família:
Obrigado, Senhor, pela minha família. Ajude-nos a:
sermos felizes, amar um ao outro, perdoar sempre que
preciso, cuidar e dar atenção, agradecer sempre pela vida
de todos da família e demostrar o nosso amor um pelo
outro. Amém!

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.

AGRADEÇO A DEUS TODOS OS 
DIAS PELA FAMÍLIA QUE ELE 

ME DEU?

TENHO VALORIZADO OS 
MOMENTOS COM A MINHA 

FAMÍLIA?

TENHO AJUDADO MEUS PAIS 
COM OS AFAZERES DA CASA?

BUSCO SER PIEDOSO E 
CARIDOSO COM OS OUTROS?

REZO COM AMOR E ZELO COM 
MINHA FAMÍLIA, OU TENHO 
REZADO POR OBRIGAÇÃO?
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Contemplação
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• O que você está vendo nesta imagem?

• O que te chama mais atenção?

• Você sabe quem são essas pessoas?

• O que eles estão fazendo? Como estão vestidos?

• O que tem atrás das pessoas na imagem?
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Olá crianças, tudo bem?

Hoje, estou aqui para contar para vocês a história de um

casal de santos muito querido, os Santos Luís e Zélia

Martin!

A história desse casal começou em 1858 e se

encontraram pela primeira vez atravessando a ponte de

São Leonardo em Alerçon na França, Zélia ao ver Luís

sentiu uma voz em seu coração que lhe dizia que ele seria

seu futuro marido. Foi que no dia 12 de julho de 1858,

Zélia com 25 anos e Luís com 35 anos, se casaram na

Igreja de Nossa Senhora em Alerçon.

Dessa união tiveram nove filhos, quatro partiram ainda pequenos para o céu, e

as cinco filhas que sobreviveram, todas consagraram-se a Deus na vida

religiosa, entre elas, Santa Teresinha do Menino Jesus.

São Luís era relojoeiro, concertava relógios como ninguém e Santa Zélia era

rendeira, abriu seu próprio negócio e suas rendas tornaram-se as mais famosas

da época, foi até que Luís vendeu sua joalheria para seu sobrinho e começou a

cuidar das encomendas, entregas e da contabilidade do ateliê de Zélia. Mesmo

com muito trabalho, Santos Luís e Zélia sempre tinham tempo de qualidade

para estarem junto de suas filhas, para brincar, rezar e ensinar nos pequenos

detalhes o amor a Deus e ao próximo, gostavam muito de cantar, recitar versos

e de jogos em família.

Santa Zélia ficou muito doente e veio a falecer em 1877, São Luís continuou

cuidando de suas filhas e uma por uma foram entrando para a vida religiosa, até

chegar na filha mais nova, Santa Teresinha, que entrou no Carmelo aos 15

anos. Após uma longa jornada, São Luís contraiu uma doença muito forte e

faleceu em 1894.

Santos Luís e Zélia Martin, foram grandes exemplos de busca pela santidade,

alegria e abandono a vontade de Deus no matrimônio e na educação de suas

filhas, conduziram a família seguindo o Santo Evangelho, participando de

missas diárias, orações em família, confissão frequente e a prática da caridade,

visitando e cuidando de doentes e idosos. Que Santos Luís

e Zélia Martin, intercedam pelas famílias do mundo inteiro.

Forte abraço filhos e filhas, até a próxima formação!

Tudo por Jesus, nada sem Maria!

Aprendendo com o Paciollinho
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Leitura em voz alta
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*Retirada do Livro: O Livro da Fé para Crianças 

ttps://drive.google.com/file/d/1n_cUz6hCEIe3cimkqcJxf0OCtrTthyL_/

view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1n_cUz6hCEIe3cimkqcJxf0OCtrTthyL_/view?usp=sharing
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Desenho para colorir
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*Desenho retirado da página: Amiguinhos de Deus
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Desenho para colorir
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Santa Teresinha 
com seu pai 
Luís Martin

Santa Teresinha 
com sua mãe 
Zélia Martin

*Desenho retirado da página: Canção Nova- Amigos do céu



Equipe de Formação Olharzinho

Vamos confeccionar um cartão?
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O dia dos avós está chegando, vamos demostrar todo nosso amor e carinho
por eles com um cartão? Use sua criatividade, faça um desenho, recorte e
colagem ou cole uma foto sua com eles, depois do lado de dentro do cartão
escreva uma mensagem bem bonita.
Se você não tem mais seu vovô ou sua vovó, faça esse cartão para um idoso
próximo de você, temos certeza que ele ou ela irão gostar muito!

Tudo por Jesus, nada sem Maria!

Você é importante para mim!
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Ajude Santos Luís e Zélia Martin
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Santos Luís e Zélia Martin se encontraram e viram pela primeira vez 
no início de 1858, atravessando a ponte São Leonardo em Alerçon
na França. Ajude Santos Luís e Zélia Martin a se encontrarem na 

Ponte de São Leonardo.
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Quebra-cabeça
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Vamos nos divertir?
Acesse o link abaixo para 

brincar com o quebra-
cabeça online de Santos Luís 

e Zélia Martin!
Temos 2 níveis de 

dificuldade, o primeiro com 
15 peças e o segundo com 

28 peças.
Você aceita o desafio? 

Quebra-cabeça online de Santos Luís e Zélia Martin
15 peças: https://puzzlefactory.pl/pt/puzzle/jogo/para-
criancas/388103-santos-lu%C3%ADs-e-z%C3%A9lia-martin-
15-pe%C3%A7as

28 peças: https://puzzlefactory.pl/pt/puzzle/jogo/para-
criancas/388102-fam%C3%ADlia-santos-lu%C3%ADs-e-
z%C3%A9lia-martin

Jogo online:

https://puzzlefactory.pl/pt/puzzle/jogo/para-criancas/388103-santos-lu%C3%ADs-e-z%C3%A9lia-martin-15-pe%C3%A7as
https://puzzlefactory.pl/pt/puzzle/jogo/para-criancas/388102-fam%C3%ADlia-santos-lu%C3%ADs-e-z%C3%A9lia-martin
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Brincando em Família

Vamos brincar em família?
Chame o papai, a mamãe, os irmãos e 

até o vovô e a vovó. 
A brincadeira será o Jogo de Mímica, 

imprima as palavras abaixo, dobre-as e 
cada um retire um papel. Um por vez 
irá a frente e realizará a mímica e os 

outros tentarão acertar. 
Vamos começar com a diversão?

FAMÍLIA AMOR

ORAÇÃO EUCARISTIA

SANTIDADE ALEGRIA

EU REZO COM A MINHA FAMÍLIA

TUDO POR JESUS NADA SEM MARIA
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Desenho livre
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Com a ajuda dos pais ou sozinho (a), registre aqui o que aprendeu sobre Santos
Luís e Zélia Martin. 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 o que ainda não sabia. Estamos curiosos para saber!


