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Caros meninos,Caros meninos,

¿... o rugido de um leão adulto 
pode ser ouvido até 8 quilómetros 
(6 milhas) de distância.

Sabia que...

chega outro ano, e com ele devem chegar aquelas boas 
resoluções para serem melhores a cada dia.

É verdade, todos os anos temos de melhorar um pouco 
mais; rezar melhor e com mais atenção, ajudar mais os 
nossos pais, ser mais obedientes, ser melhores na escola... é por isso que é 
muito verdadeiro aquele ditado que diz: “Aquele que não avança, retrocede”.

Assim, queridas crianças, que este ano 2023 nos veja melhorar em todos 
os aspectos. Vamos pedilo ao Menino Jesus que nasceu em Belém, mas 
tal como os Sábios lhe ofereceram o melhor que tinham, também vamos 
oferecer a Jesus o melhor de nós próprios.

Jesus não gosta de crianças desobedientes e preguiçosas, por isso que a 
nossa resolução este ano seja ser mais obediente e fazer os nossos trabalhos 
de casa e escolares à primeira e rapidamente.

Pelos superiores da FSSPX

Anjo da Guarda, a 
revista mensal infantil da 
FSSPX para os membros 
mais jovens da família.

O objectivo é fornecer-
lhes textos simples mas 
produtivos, alargando 
assim a sua cultura geral, 
tanto religiosa como 
espiritual, que será o foco 
principal, bem como 
diversos conhecimentos 
que podem ajudá-los no 
seu crescimento.

INTENÇÃO DO MÊS



É uma resina que foi utilizada 
para embalsamar os mortos. 
Representa a morte que Jesus 
tinha de sofrer pelos nossos 
pecados para a nossa salvação.

É oferecido ao Menino Jesus porque o 
incenso nos mostra que ele é Deus.
É também simbólico da oração e diz-
nos que Jesus é Sacerdote e Mediador 
entre Deus e o homem.

É o metal de alto valor que 
representa e mostra que 
Jesus é o Rei dos reis.
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Oração ao Menino Jesus 
para o Ano Novo 

Caro Menino Jesus, obrigado por estares comigo 
por mais um ano.

Peço que neste próximo ano os meus olhos 
possam ver o melhor das pessoas, que o meu 
coração perdoe e que a minha mente esqueça as 
ofensas.

Que a minha alma nunca perca a fé em ti, e que 
eu nunca deixe de sentir a tua presença divina na 
minha vida. Ámen.

Os dons simbólicos dos

Os Três Reis Magos

Mirra
Incenso

Ouro
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Há um pintor muito famoso na Alemanha. E como é ao 
mesmo tempo um homem muito santo, porque deixou o 
mundo e se tornou religioso redentorista, dedicou-se, en-
tre outras coisas, a pintar a vida infantil de Jesus Cristo em 

vários quadros. Num quadro, vemo-lo nascer no 
pequeno portal de Belém; noutro, sentado no 
colo da Virgem, a receber a visita e os presen-
tes dos Magos; noutro, a caminhar durante a 
noite em direcção ao exílio no Egipto; nou-

tro, a trabalhar na oficina de Nazaré.
E sabe o que é mais marcante neles? Um anjo 

com roupa de peregrino destaca-se em todas elas. 
Usa sandálias nos pés, um chapéu pendurado nas 

costas e uma tocha flamejante nas mãos. Pergun-
te-lhe o que significa este anjo e ele dir-lhe-á:

-Esse anjo, de traje de peregrino e com uma tocha na mão, é 
o anjo da fé. Pois se vemos o Deus Criança apenas com os nossos 

olhos naturais, o que é que vemos Nele? Uma criança, a mais infeliz de 
todas as crianças, que, vindo ao mundo, não tem casa e nasce, como 

um pobre animalzinho, num estábulo...; uma criança recém-nasci-
da, perseguida desde o berço pelo ódio dos seus compatriotas, um 
trabalhador, que tem de ganhar o seu pão pelo suor do seu rosto.

Mas se focarmos a tocha da fé, tudo muda. E, naquela Criança 
que nasce, adoramos o Deus que existiu desde toda a eternidade; 
e naquela criança pequena que recebe a visita dos três Reis, adora-
mos aquele Rei que os céus e a terra devem adorar, e naquele po-

bre trabalhador adoramos aquele artista maravilhoso que lançou 
as fundações da terra e semeou a imensidão com as estrelas?
É por isso, queridos filhos, quando vedes um cartão sagrado ou 

uma estátua do Menino Jesus, não deveis contemplá-lo apenas com 
os olhos do vosso rosto: deveis também projectar sobre ele o sol da 
vossa fé. Então cairás de joelhos, tal como caíram os pastorinhos que 
desceram da montanha e os reis que vieram do Extremo Oriente. E 
adorá-lo-ás!

O Anjo da TochaO Anjo da Tocha
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Significado do Significado do 
     Bolo Rei     Bolo Rei

A figura oculta simboliza quando São 
A figura oculta simboliza quando São José e a Virgem Maria esconderam 
José e a Virgem Maria esconderam Jesus para o salvar de Herodes.
Jesus para o salvar de Herodes.

Comer o bolo está relacionado com a Comer o bolo está relacionado com a 
união com o Menino Jesus.união com o Menino Jesus.

Os frutos cristalizados do Bolo 
Os frutos cristalizados do Bolo 

representam as coroas dos Reis 
representam as coroas dos Reis 

que estavam à procura da Criança 
que estavam à procura da Criança 

A forma oval significa o amor de 
A forma oval significa o amor de 

Deus, que não tem princípio nem fim.
Deus, que não tem princípio nem fim.



James Bond
   é católico

PIERCE BROSNAN O famoso actor 
irlandês, mais conhecido por interpretar James 
Bond, foi citado por Greg Kandra em 2014 como 
dizendo: “Ser católico está escrito no meu ADN”.

A fé ajudou-o durante a perda da sua esposa. 
“A oração ajudou-me com a perda da minha 
mulher por cancro, e com um filho que caiu em 

tempos difíceis. Agora a fé ajuda-me a ser um 
bom pai, um actor e um homem”.

Na altura ele disse: “Ajuda-me sempre ter 
uma pequena oração no meu bolso. No fim de 

contas, é preciso ter algo e para mim, isto é Deus, 
Jesus, as minhas raízes católicas, a minha fé”.

Qual das três Pessoas divinas se tornou Homem?
 O Filho Eterno de Deus.
Como foi concebido de novo, sendo Eterno?
 Assumindo um corpo e uma alma racionais, não pelo trabalho do homem, 
mas milagrosamente.
Como poderia Ele nascer da Virgem Maria?
 Sobrenaturalmente e miraculosamente, como Ele foi concebido.
E a sua Mãe, depois disso, viveu sempre como uma Virgem?
 Sim, perpetuamente.
Porque é que Ele se tornou Homem?
 A fim de morrer pelo homem, e para lhe dar um exemplo.

Aprender o CatecismoAprender o Catecismo
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grande concurso de desenhos
grande concurso de desenhos

Pintar o NatalPintar o Natal
A vencedora do concurso foi:

María Fernanda Guerrero Ruiz
10 anos

Guadalajara (México)

PARABENSPARABENS
Mas deve ser feita uma menção especial:

Isabella de los Santos Arzate UlloaIsabella de los Santos Arzate Ulloa

Aos dois anos de idade, ela Aos dois anos de idade, ela 
já coloriu num desenho, já coloriu num desenho, 
embora meio feito, mas embora meio feito, mas 
se continuar assim, será se continuar assim, será 
uma verdadeira artista.uma verdadeira artista.

Santiago Baño AstinzaSantiago Baño Astinza

Pela engenhosa ideia da Pela engenhosa ideia da 
procissão para Belém.procissão para Belém.

//



Cantinho dos Jogos

Colorir os botões que são os mesmos que a amostra.

A piada de A piada de 
VenâncioVenâncio

Uma criança diz à sua mãe:

Mãe, Mãe! 

O peru é delicioso!

E a sua mãe responde:

Bem, então repete, filho.

E o rapaz diz:

Mãe, mãe! 

O peru é delicioso!

O Menino Jesus trouxe-me um 

relógio.

- O que é que marca?

- Bem, pois é o que vai marcar...

o tempo.

Puzzle (cortar e juntar)
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