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Olá! Como foram as tuas férias de Natal? As minhas foram lindas… 

Olha, Jesus nasceu! Vamos ajudar os Reis Magos a chegar até à manjedoura?  

Bora lá! 
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Pinta as figuras! 

Conheces a história  

dos três Reis Magos? 



3 

Santo Amaro e o varrer dos armários 

Quem foi Santo Amaro? Foi um grande amigo de São Bento. São 
Gregório deixou um testemunho de que, certa vez, São Bento, por 
revelação, soube que um jovem estava a se afogar num lago. Disse ao 
então discípulo Amaro que fosse ao encontro daquele jovem. Ele foi e 
sem perceber, com tanta obediência, caminhou sobre as águas e 
salvou aquele jovem; só depois é que percebeu o que havia 
acontecido. Retribuíram-lhe aquele milagre, mas, claro, que ele 
atribuiu a São Bento, pois só obedeceu. 

Pinta a figura de Santo Amaro! 

O “varrer dos armários” é uma tradição madeirense que acontece na 
maior parte das localidades da ilha, no dia 15 de Janeiro, dia de Santo 
Amaro, e que fecha a quadra natalícia, que começou a 8 de 
Dezembro. Neste dia, comem-se as últimas iguarias do Natal, 
desmontam-se os presépios ou as “lapinhas” e para finalizar há o 
“varrer dos armários”. 



FICHA TÉCNICA: A sementinha é um suplemento infantil do boletim a semente, com periodici-

dade mensal e edição no primeiro fim de semana de cada mês.  

Contacto: paroquiaslbga@gmail.com e também no Facebook | Equipa: Pároco e leigos das paró-

quias de Gaula e Lombada. | Todas as imagens não identificadas foram retiradas da internet. 

Bolo Rei 
 

Ingredientes: 500 gr. de farinha preparada nacional para pão Brioche;  
4 colheres (sopa) de açúcar em pó; 1 cálice de vinho do Porto; 1 colher (chá) 
rasa de canela em pó; 2,3 dl. de água morna; frutos secos (pinhões, amêndoas lamina-
das, passas e nozes), frutos cristalizados em cubinhos; gema de ovo batida. 
 

Modo de preparar: Junta na batedeira a farinha com o açúcar em pó, o vinho do Porto, a 
canela e a água morna. Deixa misturar muito bem. Tapa a tigela onde bateste os ingredientes 
e deixa levedar a massa por uns 60 minutos, até dobrar de volume, em local tépido. Na mesa 
da cozinha polvilhada de farinha coloque a massa. Junta-lhe os frutos secos e cristalizados. 
Amassa de modo a incorporar os frutos. Molda a massa em forma de bolo-rei. Pincela a su-
perfície do bolo com gema batida e decora com frutos secos e cristalizados e montinhos de 
açúcar em pó. Passa a massa para um tabuleiro e deixa repousar por uns vinte minutos, em 
local tépido. Pré-aquece o forno a 180ºC. Leva ao forno e deixa cozer, aproximadamente 35 
minutos (atenção que este tempo varia consoante o forno). 

Experimenta com os teus pais. 

Pinta a figura! A 25 de janeiro celebra-
se a festa da conversão 

de São Paulo. 
 

O que lhe aconteceu? 
 

Antes: Saulo, Doutor da 
Lei, Perseguidor dos  

Cristãos, aprovou a morte 
de Santo Estêvão e  
colocava homens e  

mulheres inocentes na 
prisão. 

 
Depois: Paulo, converteu-

se ao Cristianismo após 
ouvir a voz de Jesus, era 
perseguido pelos Judeus, 
fez muitas viagens para 
anunciar o Evangelho e 
escreveu catorze Cartas 

às Comunidades. 


