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Oração do Mês  

Senhor Jesus, 
Tu que chamaste alguns pescadores para serem teus 

discípulos, nós te damos graças por continuares a olhar com 
amor para aqueles que têm no mar o seu sustento. 

Toca o nosso coração para podermos estar atentos 
às necessidades destes nossos irmãos e irmãs e das suas 
famílias. 

Torna-nos sensíveis à realidade em que vivem 
e envia o teu Espírito sobre aqueles que podem dar-lhes 
melhores condições para um trabalho digno e seguro. 

Ampara-os e protege-os nas suas dificuldades, 
assim como as suas famílias, para que em nós encontrem 
sustento e ajuda. 

Pai-Nosso… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intenção de oração universal - O mundo do mar 

Rezemos por todas as pessoas que trabalham e vivem do 

mar, entre elas os marinheiros, os pescadores e suas 

famílias. 
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1. A cada fruta está associado um número. 

 

Escreva o nome de cada fruta na grelha. 
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2. Relacione o alimento ao sabor correspondente. Siga o 

exemplo. 

 

 

 

3. Complete o exercício abaixo: 

 

a. O _____________________é salgado. 

b. O _____________________é amargo. 

c. A ______________________é doce. 

d. O ______________________é picante. 

e. O ______________________é ácido.  
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4. Encontre as palavras relacionadas com o tema: 

“DOCES” 
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5. Calcule as seguintes somas. 
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6. Cada imagem numerada é a resposta a uma 

ADIVINHA.  

Descubra a resposta das adivinhas e numere-as. 
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7. Complete as listas seguintes com a categoria 

correspondente: 

 

 

a. Nomeie 3 FRUTAS 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 

 

b. Nomeie 3 CORES 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 

 

c. Nomeie 3 NOMES DE PESSOAS 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 

d. Nomeie 3 PROFISSÕES 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 

e. Nomeie 3 ANIMAIS 

________________________ 

________________________ 

________________________ 
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8. Colorir conforme a legenda. 

 

 

 

1-ROSA   2- AZUL   3- AMARELO   4- VERDE 
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Anedotas 

O padre e a freira estão viajando pelo Canadá e acabam 

ficando presos numa tempestade de neve. Por sorte, 

encontram uma cabana abandonada e resolvem passar 

a noite ali mesmo.  

 

Como só havia uma cama, o padre improvisa um 

colchão e deita-se no chão.  

 

Logo ele ouve a voz da freira:  

 

- Padre, estou com frio!  

 

Ele levanta-se, vai até um armário, pega um cobertor, 

coloca-o sobre a freira e volta a se deitar.  

 

- Padre, ainda estou com frio! - geme a freira.  

 

Ele levanta-se novamente, vai até o armário, pega outro 

cobertor, coloca-o sobre a freira e volta a se deitar.  

 

- Padre, ainda estou com muito frio! - geme a freira, pela 

terceira vez.  

 

- Escuta irmã - diz ele, sem se levantar. - Eu tenho uma 

ideia, já que estamos aqui perdidos, a milhares de 

quilómetros de distância da civilização e tudo o que 

fizermos nessa cabana só ficará entre nós dois, que tal 

se fingíssemos que somos casados?  

 

- Por mim está ótimo! - responde a freira.  

 

- Então, levante-se dessa cama e pegue a porra do 

cobertor! 
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Senhora da Lapa 

A Romaria de Nossa Senhora da Lapa é das mais 
importantes da Beira Alta, com os seus momentos altos a 10 
de Junho, 15 de Agosto e primeiro domingo de Setembro. 
Em todas as romarias o dia começa com a saída do andor 
para uma pequena capela setecentista em torno da qual se 
aglomeram milhares de peregrinos. 

Lenda da Pastorinha Joana 

Chamava-se Joana a pastorinha muda, de doze anos, 
que, enquanto guardava um pequeno rebanho de ovelhas, 
avistou, por entre as fendas de um penedo ou lapa, uma 
imagem de Nossa Senhora. 

Diz a história que Joana aproximou-se da imagem e, 
extasiada, permaneceu em oração por largo período de 
tempo. A pastorinha reparou, então, que as vestes da 
imagem se encontravam destruídas pela ação do tempo e 
pela humidade e decidiu erguer, naquele local, um 
altarzinho. Limpou a imagem, colocou flores em seu redor e 
não mais deixou de pensar no seu “tesouro”. 

No dia seguinte, Joana levou a imagem para casa na 
cestinha onde a mãe lhe enviava o farnel. A mãe, que não 
apreciava o facto de Joana perder tempo a fazer vestidinhos 
para a “boneca”, atirou-a ao lume. Desesperada, Joana, 
muda de nascença, gritou para a mãe: “Tá! Minha mãe! É 
Nossa Senhora da Lapa! Ai! Que fez?”. 

Diz a lenda que a imagem não se queimou, mas nesse 
preciso momento a mãe ficou com o braço paralisado. 
Arrependida do ato que acabara de cometer rezou com 
Joana e tudo voltou à normalidade. 

O pároco, conhecedor da história, pediu que a imagem 
fosse colocada na Igreja Matriz, para não ficar naquele ermo, 
só que a imagem desaparecia de lá e aparecia na gruta onde 
Joana a havia descoberto. Era lá que ela queria ser 
venerada, dizem. 


