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loretinho
2014 - Ano da Caridade

Para Refletir...

Amados irmãos, é com alegria que compartilhamos com vocês o Ano da Caridade!
O ano da caridade é um tempo oportuno para diversas atividades que contribuam para a elevação integral 

do homem.  O cristão sente-se tocado por Deus e por Ele impelido a responder com generosidade ao amor que 
recebe gratuitamente. 

E como podemos fazer isto? Marque corretamente.
Sim ou não: 

Como você pôde constatar só respondemos SIM, 
porque esse é o ano em que vamos aprender com Jesus 
um idioma novo: a “língua caridade”. Como nos ensi-
na nossa Mãezinha no Hino da Caridade:

“Não é difícil de se falar
Pois se resume no verbo amar.

Pode-se aprende-la sem muito labor
Tem uma só Palavra o Verbo do Pai que é Amor.”

 (Madre Maria Helena Cavalcanti)

elaborado pelas Irmãs de Belém

Para você: Catequista!

08/02 - Jornada Catequética da Iniciação Cristã

 “O catequista coloca-se na escola do mestre  e 

faz com ele um experiência de vida e de fé.” 

(DNC 264)

““A alegria do Evangelho enche o coração e a vida 
inteira daqueles que se encontram com Jesus.” (Papa 
Francisco)
Leia mais na Exortação Apostólica “Evangelii Gau-
dium” - A alegria do Evangelho  e experimente a “ale-
gria que se renova e comunica”.

Ajudar às pessoas necessitadas de nossas comunidades.

Servir na pastoral da Ação Social 

Doar os alimentos que faltam para completar as bolsas de nossos irmãos assistidos.

Sendo bom e caridoso para com nossos parentes e amigos que tanto necessitam do  nosso AMOR.

O 11º PPC continua...
 “(...) nosso Plano Pastoral pretende, em humil-

de obediência ao convite do Papa, integrar-se na in-
gente missão da Igreja de prosseguir o anúncio do 
Evangelho ao mundo contemporâneo” 

(Dom Orani)

2014 – Ano da Defesa e da Promoção da Vida
“É necessário realizar uma nova evangelização, 

não apenas de manutenção, mas que ajude as pessoas 
a descobrirem o rosto e a presença amorosa de Deus.”

(Cônego Manuel Manangão - vigário  
episcopal para a Caridade Social)

Você sabia?
O Ano ____________ é o “Calendário religioso” da Igreja 

e não coincide com o calendário _______.  Contém as datas 
santas, que vão nos contar a história da _________ e nos nor-
tear nos dias atuais. Tem seu início quatro semanas antes do 
_________, tempo chamado de ___________ e termina na fes-
ta de Cristo Rei. O ano litúrgico pode ser classificado como ano 
A, ano B e ano C, sendo que no ano A lêem-se as leituras do 
Evangelho de São __________; no ano B, o de São Marcos e no 
ano C, o de São Lucas. O Evangelho de São João é reservado 
para as ocasiões especiais, principalmente as grandes Festas e 
Solenidades.

Dois grandes ciclos são destacados durante o ano litúrgico: 
o Natal e a _________. 

Respostas: Litúrgico, civil, salvação, Natal, Advento, Mateus, Páscoa.


