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Nesse dia 5 de Outubro, a Igreja celebra Santa Faustina Kowalska!

Santa Faustina (1905-1938) foi uma santa polonesa, assim como o

papa João Paulo II. Ela foi a terceira de dez filhos, e teve pouca educação

formal, por serem muito pobres, mas rica educação espiritual. Ela e suas

irmãs, por exemplo, tinham apenas um bom vestido, o qual tinham que

revezar para ir à missa. Cada uma, portanto, ia a uma missa diferente.

Cedo sentiu o chamado de Deus, mas só aos 19 anos tomou a

decisão definitiva de entrar para uma ordem religiosa, quando Jesus

apareceu ensanguentado em sua frente durante uma festa dizendo: “Até

quando hei de ter paciência contigo e até quando me decepcionarás?”.

Sim, Jesus apareceu para Santa Faustina! Por isso ela é considerada uma

santa mística! Após entrar no convento e mudar seu nome de Elena

(nome de batismo) para Faustina, começou a ter conversas frequentes

com Jesus, que aparecia para ela. Registrou tudo em um diário, o Diário

de Santa Faustina.
Ela também, a pedido de Jesus, mandou

pintar uma imagem de Jesus Misericordioso, a

qual foi aprovada pelo próprio Jesus, e ajudou

a espalhar a devoção à Divina Misericórdia.

Santa Faustina, Rogai por nós!

Tudo por Jesus, nada sem Maria!



Prática Sugerida

S

Durante os próximos dias, vamos fazer as seguintes tarefas:

Filme de Santa Faustina:
https://www.youtube.com/watch?v=lX_eHO9_iC0

Conociendo a Santa Faustina – Catolikids
(espanhol):
https://www.youtube.com/watch?v=N1s9pDjJ5j0

Irmã Faustina – Draw my life:
https://www.youtube.com/watch?v=IkbPVWLTGZA

ü 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.

ü Fazer uma obra de misericordia, como ajudar alguém com seu trabalho

ü Escolher um dia para assistir o filme de santa Faustina

ü Assistir os videos cursos contando a história de Santa Faustina abaixo

https://youtu.be/4f_JmzOcC4I
https://www.youtube.com/watch?v=lX_eHO9_iC0
https://www.youtube.com/watch?v=N1s9pDjJ5j0
https://www.youtube.com/watch?v=IkbPVWLTGZA


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

dormir a oração com a família:
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Santa Faus)na, intercede por mim diante 
do Senhor, para que também minha vida 
se transforme em misericórdia exercida ao 
próximo através de ação, palavra e oração. 
Que meus olhos, ouvidos, lábios, mãos, 
pés e coração sejam misericordiosos. 
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.

“O sofrimento é uma grande graça, 
porque com ele nos assemelhamos 

ao Senhor”

“Deus permite o nosso 
sofrimento para aumentar o 

nosso amor”

“Sou obediente e dócil aos 
meus pais e professores”

Mural de Atividades

“Sou feliz porque sei que sou 
muito amado por Deus. Seu Amor 

e Misericórdia são infinitos”

Oração à santa Faustina 



Contemplação

Série Virtudes
Episódio Honestidade

• O que você está vendo nesta imagem?

• Quem são as pessoas nessa imagem?

• Que cores são os raios que saem do coração de Jesus? 

• O que você acha que representam esses raios?

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


Aprenda com o Paciollinho

Série Virtudes
Episódio Honestidade

Olá crianças, tudo bem com vocês?! Minha Benção!!

Vocês conhecem a santa Faus)na Kowalska? Nome interessante né?! 
Mais interessante ainda é a história dessa santa. Gerou até um diário 
grande como a Bíblia, contendo todas as conversas que Santa 
Faus)na )nha com Nosso Senhor Jesus. Sim, ela conversava com 
Jesus, e o que Ele mais falava pra ela era do seu amor e misericórdia 
por todos nós, e como Ele queria que todos nós fossemos para o céu 
porque lá é o nosso lugar. Nesse diário encontramos várias dicas que 
Jesus deu para Santa Faus)na de como fazer pra ir para o céu.

Santa Faus)na nasceu na Polônia, que país frio crianças hahaha. Ela 
foi da Congregação das Irmãs Nossa Senhora da Misericórdia.
Durante suas conversas com Jesus, Ele pediu que fosse pintado um 
quadro seu, de como ela o via, com a frase “ Jesus, eu confio em 
vós”. Esse quadro conhecemos hoje como  Jesus Misericordioso. 
Jesus prometeu que todos que admirassem esse quadro seriam 
salvos e iriam para o céu. Olha que presente mais bonito, crianças.

Peçam para os pais de vocês lerem um pedacinho do diário de Santa 
Faus)na para vocês, para vocês entenderem como eram as conversas 
que ela )nha com Jesus.

Durante sua vida toda, Santa Faus)na se dedicou ao convento e a
escrever o seu diário que até hoje é lido por pessoas no mundo 
inteiro e nos mostra como Jesus nos ama. Santa Faus)na lutou muito 
para fazer tudo o que Jesus pediu e, em 5 de Outubro de 1938, ela 
morreu de tuberculose, sendo canonizada pelo papa João Paulo II 
que hoje também é santo!

Bom filhos e filhas, vou ficando por aqui!!

Tudo por Jesus, nada sem Maria  e Jesus, eu confio em Vós!!!!

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


Desenho para colorir

Série Virtudes
Episódio Honestidade

Pinte o desenhos abaixo de Santa Faustina com a imagem de Jesus Misericordioso!

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


Caça Palavras

Encontre as 8 virtudes ou qualidades de Santa Faustina abaixo!



Reconhecendo os santos!

Diga quais imagens representam quais santos ligando-as a seus nomes!

Cuidado para não confundir!

OBS: Já preenchemos um para vocês!

Santa FaustinaSanta TeresinhaJesus



Pinte como no modelo

Veja o modelo do desenho colorido e pinte santa Faustina e Jesus
Misericordioso!
Obs: Não precisa ficar igual à imagem de modelo. Só precisa lembrar que há
dois raios saindo do coração de Jesus, um Vermelho e outro Azul (ou branco
azulado).

Fonte: 



Desenho Livre

Série Virtudes
Episódio Honestidade

Com a ajuda dos pais ou sozinho (a), registre aqui o que aprendeu
sobre Santa Faustina. 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”!

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

