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No dia 1º de novembro, a Igreja Católica comemora o dia da Festa de Todos os

Santos. Neste dia é celebrada a homenagem à multidão de santos que povoam o Reino dos

Céus, segundo São João no Apocalipse: “Ouvi, então, o número dos assinalados: 144 mil

assinalados, de toda tribo dos filhos de Israel. Depois disso, vi uma grande multidão que

ninguém podia contar, de toda nação, tribo, povo e língua: conservavam-se em pé diante do

trono e diante do Cordeiro, de vestes brancas e palmas na mão”. “Esses são os sobreviventes

da grande tribulação; lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro.” (Ap 7,4-

14)

Essa multidão de 144 mil, que está diante do Cordeiro, conta com todos os servos de

Deus, canonizados pela Igreja por meio da decisão infalível do Papa vigente, e todos os

incontáveis que também alcançaram a salvação eterna. Lá, “eles intercedem por nós sem

cessar”, diz uma de nossas orações eucarísticas.

O significado desses 144 mil e de uma grande multidão (12 x 12 x 1000). Para os

judeus antigos, o número doze e o número mil significavam plenitude, perfeição e

abundância; sendo assim, um valor simbólico. A Igreja Católica já canonizou mais de 20 mil

santos, mas há muito mais que isso no Céu.

Os santos são marcados pelas bem-aventuranças que Nosso Senhor proclamou no

Sermão da Montanha; por isso, esse trecho do Evangelho de São Mateus (5,1ss) é lido

nesta Missa.
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Esses queridos intercessores viveram todas as virtudes e, por isso, são exemplos de

como seguir Jesus Cristo. A exemplo deles, todos nós somos chamados à santidade: “Deveis

ser perfeitos como vosso Pai celeste é perfeito” (Mt 5,48): “Com o fim de conseguir essa

perfeição, façam os fiéis uso das forças recebidas (…) cumprindo em tudo a vontade do Pai,

se dediquem inteiramente à glória de Deus e ao serviço do próximo. Assim, a santidade do

povo de Deus se expandirá em abundantes frutos, como se demonstra, luminosamente, na

história da Igreja pela vida de tantos santos” (LG 40).

O caminho da perfeição passa pela cruz. Essa cruz que precisamos viver, passa por

aumento da vida de oração, mortificação, vivência dos sacramentos, meditação, luta contra

suas próprias más inclinações, e é o que nos leva a viver a alegria das bem-aventuranças.

Como exemplo de um belo caminho de santidade, também trazemos nesta formação a

vida da Beata Chiara Luce. Ela foi uma jovem italiana que, mesmo após um diagnóstico de

um câncer devastador, espalhava a todos as maravilhas do amor de Jesus. Ela nunca se

revoltou. Pelo contrário, era um exemplo de entrega aos desígnios de Deus e dizia: “Se tu o

queres, eu também o quero, Jesus!”

Um dos caminhos na vida eterna, é a passagem pelo purgatório, como purificação da

alma para entrar no Céu. A Igreja dedica o mês de Novembro às santas almas do purgatório.

E encoraja os fiéis a oferecerem orações, indulgências, penitências e/ou esmolas por estas

almas sofredoras que não podem ajudar a si mesmas.

Que a exemplo da Beata Chiara Luce e de todos os santos que gozam da plenitude

eterna, sejamos firmes na fé e saibamos fazer a vontade de Deus com alegria!

Tudo por Jesus, nada sem Maria!



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.

Viver os próximos dias aceitando com alegria os planos de Deus:

• Não reclamar das coisas que nos desagradam.

• Obedecer aos pais com alegria.

• Ler a frase de inspiração e a oração às almas do purgatório.

Assista com seu (a) filho (a): Dia de Todos os 
santos 👼👼👼👼 | Festa de todos os Santos 
https://www.youtube.com/watch?v=WjTMvtcyjzA

https://youtu.be/4f_JmzOcC4I
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Durante essa semana, façamos diariamente alguma dessas tarefas, imitando

nossos amigos Santos, que souberam fazer a vontade de Deus:

Vivendo a vontade de Deus

seg ter qua qui sex sab dom

Preencha os dias em que as atividades foram cumpridas.

Não reclamar das coisas 
que nos desagradam

“Se Tu o queres, eu também o quero, Jesus!"

Mural de Atividades

Obedecer aos pais e 
professores, com alegria 

e sem reclamar

Durante essa quinzena, sugerimos que todos os dias a criança inclua a

seguinte oração entre as orações diárias:

Eterno Pai, Ofereço-Vos o Preciosíssimo Sangue de Vosso Divino 

Filho Jesus, em união com todas as Missas que hoje são celebradas 

em todo o mundo; por todas as Santas almas do purgatório, pelos 

pecadores de todos os lugares, pelos pecadores de toda a Igreja, 

pelos de minha casa e de meus vizinhos. Amém.

Oração

Recitar todos os dias, em especial quando algo desafiador 
acontecer, a seguinte frase de inspiração:



Contemplação

Série Virtudes
Episódio Honestidade

• O que você vê nessa imagem?

• Quem está no centro?

• Quais personagens fazem parte desta cena?

• Quais santos você reconhece?

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


Aprenda com o Pacciolinho

Série Virtudes
Episódio Honestidade

Olá crianças, tudo bem com vocês?!

Hoje vou contar história de uma jovem italiana que desde cedo aprendeu a amar Jesus. Eu estou
falando da Beata Chiara Luce.

Chiara Badano, que depois recebeu o apelido de Chiara Luce, nasceu em 29 de outubro, era filha de
Ruggero e Maria Teresa Badano. Seus pais esperaram e rezaram durante onze anos para ter Chiara, ela
era sua maior bênção. Enquanto seu pai trabalhava como caminhoneiro, sua mãe Maria Teresa ficava em
casa para criar a filha.

Chiara tinha hobbies como qualquer menina da sua idade, gostava de ouvir música, dançar e
cantar. Amava esportes. Crianças, ela jogava muito bem tênis e também gostava de caminhadas e
natação.

Desde os nove anos de idade Chiara participava de um movimento chamado Focolares, e lá foi onde
ela teve seu primeiro encontro com Jesus, e a partir daí, essa amizade só crescia, assim como seu amor
por Ele.

Durante um jogo de tênis, Chiara sentiu uma dor no ombro, não achou que fosse nada demais, mas
a dor continuou. Então, ela foi ao médico e descobriu que tinha câncer nos ossos. Mas isso não impediu
que Chiara transmitisse, durante todo o seu tratamento, amor e carinho para os outros que precisavam.
Chiara tinham um brilho no olhar que deixava as pessoas encantadas, era um brilho assim como o seu
apelido que recebeu da fundadora dos Folcolare, Luz Clara.

Em momento algum Beata Chiara Luce reclamou do tratamento, pelo contrário, no hospital ela
ajudava os outros pacientes, fazia passeios com eles nos corredores, mesmo sentindo dor, porque ela não
queria tomar remédio nenhum, ela queria oferecer tudo para Jesus.

Uma frase muito conhecida de Chiara, crianças, nos mostra o quanto ela estava em paz com tudo
que estava passando, ela dizia “É para você, Jesus; se você quiser, eu também quero”.

Ela se preocupou com os pais e deixou cartas para eles encontrarem no Natal e no Ano Novo. Doou
todo o seu dinheiro para uma amiga que era missionária na África e disse que não queria ninguém triste
no seu funeral mas sim cantando e com muito amor no coração.

Com 16 anos, Jesus chamou Chiara para se juntar a Ele no céu, e com seus pais ao lado da sua
cama no hospital, Chiara falou: “Tchau, mãe, seja feliz, porque eu sou”.

Crianças, essa foi a vida dessa jovem incrível, Beata Chiara Luce, uma luz belíssima no olhar, um
coração que se preocupava em cuidar das pessoas e que amava muito a Jesus, e só queria corresponder
ao que Ele queria para ela até o fim. Vamos imitá-la, crianças, sempre amar a Jesus e cuidar das pessoas
que estão a nossa volta.

Até Mais!

Tudo por Jesus, nada sem Maria.

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


Leitura em voz alta

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!

Fonte: O Livro das Virtudes, William Bennet, Vol 1

Senhor , Fazei de Mim uma Luz

M. BENTHAM-EDWARDSTHAT

Os verdadeiros amigos doam de si.

Senhor, fazei de mim uma luz.

Luzinha no mundo a brilhar;

Mínima chama que sempre reluz

Aonde quer que vá.

Senhor, fazei de mim um botão

Que, humilde, sob a folhagem

Floresce em seu pequenino torrão

E espalha a felicidade.

Senhor, fazei de mim um cajado

Para todos os que já se cansaram;

Que com minha saúde e boa-vontade

Aos meus irmãos eu dê amparo.

(Tradução de Cláudia Roquette-Pinto)

http://alfabetizacao.mec.gov.br/contapramim


Desenho para colorir

Série Virtudes
Episódio Honestidade

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


Desenho para colorir

Série Virtudes
Episódio Honestidade

• Fonte: www.amiguinhosdedeus.com

https://youtu.be/4f_JmzOcC4I
https://youtu.be/4f_JmzOcC4I
http://www.amiguinhos/


Segundo Padre Jordi Rivero, grande apologista, celebrar uma festa à fantasia 
não é intrinsecamente ruim sempre e quando se cuidar que esta não esteia 
contra o pudor, o respeito pelas coisas sagradas e a moral em geral.

É por esta razão que nos últimos anos cresceu a comemoração alternativa do
"Holywins" (a santidade vence), que consiste em disfarcar-se do Santo ou
Santa favorita e participar a noite de 31 de outubro em diversas atividades da 
paróquia, como Missas, vigílias, grupos de oração pelas ruas, adoração 
eucarística, através de cantos, músicas e danças em "chave cristã".
"Não tenhas medo da santidade. Não te tirará forcas, nem vida nem alegria.
Muito pelo contrário, porque chegarás a ser o que o Pai pensou quando te criou 
e serás fiel ao teu próprio ser.”

Com a ajuda dos seus pais, crie uma fantasia do seu santo favorito para
participar da nossa festa virtual! Envie-nos uma foto para compor nossa galeria
de santinhos!

Festa à Fantasia



Atividade

Os santos são pessoas que foram obedientes a Deus, e guardaram seus mandamentos e por

isso estão diante dEle no Céu. Então, vamos ligar cada santinho ao Céu!



Desenho Livre

Série Virtudes
Episódio Honestidade

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

nossos Santos Heróis. 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

