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Durante essa formação vamos falar
sobre um Santo que viveu na
mesma época que muito de nós ou
de nossos familiares: São João
Paulo II. Foi Papa por muitos anos.

Seu nome é Karol Józef Wojtyła;
nasceu em 1920 em Wadowice, um
lugar simples da Polônia.

São João Paulo II nos deixa muitos ensinamentos com sua vida, dentre
outros:

• Declarou seu amor e total devoção à Virgem Maria, com o lema “Totus
tuus”, “todo teu, Maria”.

• Promotor da paz: defendeu a paz em várias situações de conflito.

• Grande defensor da família e da vida.

• Amor aos jovens: criou as Jornadas Mundiais da Juventude.

• O “peregrino do amor”: visitou mais de 100 países.

• Grande capacidade de perdoar: perdoou o homem que atentou contra
sua vida com um tiro.



Prática Sugerida

S

Durante os próximos dias, vamos fazer as seguintes tarefas:

✔ 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.

✔ Realizar as demais atividades propostas ao longo da formação.

✔ Providencie/separe com antecedência os materiais para fazer o

enfeite proposto em feltro.

.

Assista com seu (a) filho (a):

Santas Histórias - Ep.18 - São João Paulo II

https://www.youtube.com/watch?v=nHqNJODyvk4&t=48s

https://youtu.be/4f_JmzOcC4I
https://www.youtube.com/watch?v=dXcx6O0yTRQ
https://www.youtube.com/watch?v=nHqNJODyvk4&t=48s


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

de dormir a oração com a família:

4

Durante essas semanas façamos essas 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.

Sou promotor da paz? Ou vivo 

brigando e arrumando confusão 

com as pessoas ou reclamando 

de tudo? 

Procuro ser defensor da minha 

família, não deixando que falem 

mal dela? Respeitando os pais, 

avós, tios?

Mural de Atividades

Tenho procurado ser todo de Maria, sendo seu devoto fiel? Declaro 

meu amor e devoção para com ela sempre? 

Oração de São João Paulo II a Nossa Senhora de Guadalupe

Oh, Virgem Imaculada, Mãe do verdadeiro Deus e Mãe da

Igreja! Virgem de Guadalupe, Mãe das Américas!

“Queremos ser totalmente vossos e convosco desejamos

percorrer o caminho de uma fidelidade plena a Jesus Cristo na

sua Igreja: não nos deixeis desprender de sua mão amorosa.”

Livro de Orações. Comunidade Olhar Misericordioso. São Paulo. Angelus, 

2021, p. 431.



Contemplação

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

• Você reparou na imagem ao fundo? O que ela representa ou quem é ela?

• A pessoa se parece feliz/alegre? Por quê?  

• Algo mais te chama a atenção? 

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


Aprenda com o Paciollinho

Série Virtudes
Episódio Honestidade

Olá crianças, tudo bem com vocês?!

Vamos aprender sobre mais um copadroeiro da Comunidade? Ele ficou
conhecido como o peregrino do amor, nós estamos falando sobre São João
Paulo II.

Esse nosso amigo, nasceu na Polônia, em uma pequena Vila chamada
Wadowice em 18 de maio de 1920. Antes de ser conhecido por São João
Paulo II, seu nome era Karol Józef Wojtyła, nome interessante né?!

São João Paulo II, teve o terceiro maior Papado da história da Igreja, ele
viajou por vários países levando a palavra e o amor de Jesus para as pessoas.
Uma característica sua é que ele sempre beijava o chão do local onde ele
chegava depois de descer do avião.

Nosso amigo, teve muitas perdas em sua família, era o mais novo de três
irmãos, que foram chamados aos céus por Jesus, assim como sua mãe. Seus
pais eram muito católicos e por isso desde cedo, aprendeu a devoção a Nossa
Senhora, que foi outra característica muito marcante durante o Papado de
São João Paulo II.

A história de São João Paulo II, parece até um filme contando o que
aconteceu durante sua vida. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi quando o
jovem Karol, decidiu deixar de ser ator e se tornar sacerdote, mas isso
ocorreu em segredo porque ele poderia ser pego pelos nazistas. As aulas que
tinha eram secretas na residência do arcebispo de Cracóvia, e com isso quatro
anos mais tarde, em 1 de novembro de 1946, Karol Wojtyla foi ordenado
padre.

São João Paulo II foi muito dedicado aos estudos e a sua vida sacerdotal, até
o momento em que foi nominado papa, em 16 de outubro de 1978, era a
primeira vez em cerca de 450 que era eleito um papa não italiano. Escolheu
o nome João Paulo II.

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


Aprenda com o Paciollinho

Série Virtudes
Episódio Honestidade

Durante seu papado, defendeu muito os valores da família, e falava para
todos sobre o Evangelho e o amor de Jesus, por isso um dos seus legados foi
a Teologia do Corpo, no qual ele nos fala que Deus tem um plano de Amor
para todos nós e que nós somos preciosos aos olhos de Deus; que o nosso
corpo é muito importante e temos que cuidar dele com muito carinho.

Como eu falei para vocês crianças a vida de São João Paulo II, parece um
filme. Ele tinha uma paixão muito grande por Nossa Senhora, que aprendeu
com seu pai, por isso seu lema como papa era “Totus tuus”, que significa em
latim “todo teu, Maria”. E por conta desse seu grande amor por Nossa
Senhora, foi que São João Paulo II disse que sobreviveu ao atentado em que
um rapaz atirou nele. Sim, crianças, São João Paulo II levou um tiro, mas não
morreu e ainda perdoou o rapaz e foi visitá-lo na cadeia. Olha quanto amor
nosso amigo possuía em seu coração.

Ah! Ia quase me esquecendo! São tantas coisas que aconteceram na vida
dele, que esqueci de contar: sabe quem confessou São João Paulo II, quando
ele ainda estava estudando para se tornar padre? Vocês não vão acreditar! Foi
o Padre Pio, olha que coincidência crianças, os nossos padroeiros e co
padroeiros parecem que estão todos ligados uns aos outros. Forte hein filhos!!
E ainda, São Padre Pio falou que aquele rapaz seria muito importante.
E foi crianças, São João Paulo II, deixou um legado impressionante: criou as
jornadas mundiais da juventude; escreveu várias encíclicas; visitou muitos
países. Tudo isso propagando o Evangelho e o Amor de Jesus e Nossa
Senhora por todos nós. Ele gostava muito dos jovens e foi muito corajoso,
porque mesmo doente, continuava suas atividades como Papa.

E vou deixar para vocês uma frase que São João Paulo II falou em sua
primeira homilia ao se tornar Papa, parece mais um conselho crianças, sigam
essas palavras:
“Não tenhais medo! Abri, melhor, escancarai as portas para Jesus Cristo!“.

Vou ficando por aqui, crianças!!!

Tudo por Jesus, nada sem Maria!

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


Leitura em voz alta

Oração de São João Paulo II

“Ó São João Paulo II, da janela do céu, dá-nos a tua bênção! Abençoa a Igreja,

que tu amaste, serviste e guiaste, incentivando-a a caminhar corajosamente

pelos caminhos do mundo, para levar Jesus a todos e todos a Jesus!

Abençoa os jovens, que também foram tua grande paixão. Ajuda-os a voltar a

sonhar, voltar a dirigir o olhar ao alto para encontrar a luz que ilumina os

caminhos da vida na terra.

Abençoa as famílias, abençoa cada família! Tu percebeste a ação de satanás

contra esta preciosa e indispensável faísca do céu que Deus acendeu sobre a

terra.

São João Paulo, com a tua intercessão, protege as famílias e cada vida que

nasce dentro da família.

Roga pelo mundo inteiro, ainda marcado por tensões, guerras e injustiças. Tu

te opuseste à guerra, invocando o diálogo e semeando o amor; roga por nós,

para que sejamos incansáveis semeadores de paz.

Ó São João Paulo, da janela do céu, onde te vemos junto a Maria, faz descer

sobre todos nós a bênção de Deus Amém.”

Livro de Orações. Comunidade Olhar Misericordioso. São Paulo. Angelus, 2021, p.

436,437.



Desenho para colorir

Série Virtudes
Episódio Honestidade

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


Desenho para colorir - on line

Série Virtudes
Episódio Honestidade

Vamos colorir on line a foto que consta a seguir?

https://www.thecolor.com/Coloring/Pope-John-Paul-II.aspx

Se quiser pode imprimir e colorir.

https://br.pinterest.com/pin/379006124902636817/?nic_v3=1a5QsirOP

https://youtu.be/4f_JmzOcC4I
https://youtu.be/4f_JmzOcC4I
https://www.thecolor.com/Coloring/Pope-John-Paul-II.aspx
https://br.pinterest.com/pin/379006124902636817/?nic_v3=1a5QsirOP


Como desenhar o Papa

Série Virtudes
Episódio Honestidade

O vídeo disponível no link a seguir mostra o  passo a passo como 
desenhar o Papa São João Paulo II!

https://www.catholicicing.com/pope-activities-for-catholic-kids/

https://youtu.be/4f_JmzOcC4I
https://youtu.be/4f_JmzOcC4I
https://www.catholicicing.com/pope-activities-for-catholic-kids/


Enfeite em feltro

Série Virtudes
Episódio Honestidade

Que tal fazer o enfeite abaixo em feltro?

A explicação consta no seguinte link:
https://catholicinspired.design/2014/10/18/st-john-paul-ii-craft-
liturgical-ornament/?utm_source=feedburner

Observação: Não esqueça de colocar: olhos, sombrancelhas, nariz e
boca!

https://br.pinterest.com/pin/2251868552206453/?nic_v3=1a5QsirOP

Para fazer este enfeite você vai precisar de:
•feltro branco
•feltro azul claro
•feltro amarelo
•feltro de pêssego
•marcador permanente marrom
•marcador permanente amarelo
•marcador permanente preto
•tesoura
•cola (cola quente, cola de feltro) ou
•agulha e linha

https://youtu.be/4f_JmzOcC4I
https://youtu.be/4f_JmzOcC4I
https://catholicinspired.design/2014/10/18/st-john-paul-ii-craft-liturgical-ornament/?utm_source=feedburner
https://br.pinterest.com/pin/2251868552206453/?nic_v3=1a5QsirOP
http://www.amazon.com/gp/product/B002PNNO7G/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=390957&creativeASIN=B002PNNO7G&linkCode=as2&tag=crafcathcrafa-20&linkId=SKCP6GRZPMYTJUXA

