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loretinho Elaborado pelas Irmãs de Belém

Caros (as) amigos (as),
Neste ano, a liturgia nos apresenta para meditação 

o Evangelho de São Mateus, o catequista, que apresen-
ta de forma ordenada os ensinamentos do Mestre dos 
mestres, Jesus. Lendo o capítulo 5, aprendemos que de-
vemos nos esforçar para colocar nossos dons a serviço 

da comunidade com fé e alegria, porque foi para isso 
que Deus nos concedeu. E como ensina o Papa Fran-
cisco: “... os discípulos do Senhor são chamados a viver 
como comunidade que seja sal da terra e luz do mundo. 
São chamados a testemunhar, de forma sempre nova, 
uma pertença evangelizadora.” (Evangelli Gaudium) 

LENDO A BÍBLIA 
Leia com atenção Mt5,13-16 e complete o que falta.
“Vós sois o _____ da terra. Se o sal perde o ________, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais 

serve senão para ser lançado _______ e calcado pelos homens. Vós sois a luz do ______. Não se pode esconder 
uma __________ situada sobre uma montanha nem se acende uma ____ para colocá-la debaixo do alqueire, 
mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em _______. Assim, brilhe 
vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas _____ obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus.”

ANOTE SUA AGENDA...
Perto de sua casa, no seu condomínio, no seu trabalho tem alguém que ainda 

não recebeu os sacramentos da Iniciação Cristã? O que você está esperando? 
Convide para a catequese, traga esta pessoa, criança, jovem ou adulta. 

Inscrições em fevereiro 1, 2, 9, 15, 16, 22 e 23 de 9h ás 12h – no Pátio das 
Mangueiras do Loreto.

SIM ASSINALE COM X NÃO

Um bom cristão deve esforçar-se para viver em paz com todos.

Desobedecer aos pais e aos professores são atitudes cristãs.

Quando ajudo as pessoas que precisam pratico a caridade.

NOSSA SENHORA DE 
LOURDES

11 DE FEVEREIRO

Lourdes era uma pequena lo-
calidade na França, quando no dia 
11 de fevereiro de 1858 se deu a 1ª 
aparição da Virgem Maria à Meni-
na Bernadete. De 11 de fevereiro a 
16 de julho do mesmo ano deram-
-se ao todo 18 aparições na gruta 
de Massabielle.

Foi para Bernadete que Maria 
Santíssima se proclamou: “Eu sou 
a Imaculada Conceição”.

Nossa Senhora de Lourdes, ro-
gai por nós!


