
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

História de São 

Martinho 

 

Esta semana tivemos o dia de São Martinho, que 

se celebra no dia 11 de Novembro.Queres saber 

a história de São Martinho?. 

Uma vez, no ano de 337, no século IV, estava um 

outono muito frio e com tempestades na Europa. 

Reza a lenda que um cavaleiro gaulês, chamado 

Martinho, tentava regressar a casa quando 

encontrou a meio do caminho, durante uma 

tempestade, um mendigo que lhe pediu uma 

esmola. O cavaleiro, que não tinha mais nada 

consigo, retirou das costas o manto que o aquecia, 

cortou-o ao meio com a espada, e deu-o ao 

mendigo. Nesse momento, a tempestade 

desapareceu e um sol radioso começou a brilhar. 

Depois disso, Jesus apareceu num sonho a São 

Martinho, dizendo-lhe que quem faz bem aos 

pobres, é como se o fizesse a Deus. O famoso 

cavaleiro da história era um militar do exército 

romano, e abandonou a guerra para se tornar num 

monge católico e fazer dedicou-se a ajudar os mais 

pobres. 

E costumamos falar no verão de São Martinho 

porque, nesta altura, muitas vezes vêm uns dias de 

bom tempo, tal como conta esta história 



  

Leitura: Hebr 10, 11-14, 18 

Leitura da Epístola aos Hebreus 

 

Os sacerdotes da antiga aliança, embora oferecessem a Deus muitos 

sacrifícios, principalmente imolando animais, não podiam perdoar 

pecados.  

Só Jesus, filho de Deus, pôde perdoar os pecados, com um único 

sacrifício, o da própria vida. Depois de ressuscitado, sentou-se para 

sempre à direita do Pai, vencendo assim todos os seus inimigos, e 

premiando os que o seguem com o perdão dos pecados. 

 

 

Evangelho: Mc 13, 24 - 32 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Marcos 

 

Naquele tempo, disse Jesus aos discípulos:  

- Há-de vir um dia em que todas as forças do céu e da terra serão 

abaladas. Então há-de vir o filho de Deus sobre as nuvens com grande 

poder e glória. Ele mandará os anjos para reunir os que escolheu de 

todos os pontos da terra. 

- Aprendei a parábola da figueira: quando nascem as folhas novas, 

sabeis que o Verão está próximo. Assim também, quando acontecerem 

as coisas que Eu vos disse, sabereis que o Filho de Deus está perto, 

está mesmo à porta. Em verdade vos digo: passará o céu e a terra, mas 

as minhas palavras não passarão. Quando é que isso vai acontecer, 

ninguém o sabe: nem os Anjos do Céu, nem o Filho; só o Pai. 

 



 

 
 

Esta história do São Martinho está toda trocada!”!! 

Coloca por baixo de cada quadradinho o numero que deve corresponder, 

de 1 a 6, para que os quadradinhos fiquem pela ordem certa 
 

     
 

 

 

    
 

 

 
 

 

 
ESTA SEMANA, VAIS TENTAR SER COMO SÃO MARTINHO: VAIS ESTAR 

COM MUITA ATENÇÃO PARA PERCEBERES QUEM PODE PRECISAR DA TUA 

AJUDA, E DAR-LHE O QUE PRECISA. 

ÀS VEZES, A PESSOA ATÉ PODE NÃO PRECISAR DE COISAS MATERIAIS, 

MAS PRECISAR APENAS DE COMPANHIA, OU QUE BRINQUES COM ELA, 

QUE LHE DÊS ATENÇÃO OU QUE AJUDES A FAZER QUALQUER COISA QUE 

PRECISE. 

VAIS VER QUE QUEM AJUDARES FICA MAIS FELIZ, E TU TAMBÉM FICAS 

FELIZ POR PODERES AJUDAR! 



 
 

Na semana passada, na Missa das 12h15, os meninos do quarto catecismo 

tiveram a sua festa da entrega da Bíblia. 

Cada um recebeu a sua Bíblia, agora que já são mais crescidos e podem 

começar a ir lendo este livro tão importante para nós católicos. 

 
 

Para adultos e jovens foi também um fim de semana muito importante, em 

que receberam um novo sacramento: a Confirmação ou Crisma. 

Muitos para bens a todos! 

  



 



 

 

 


