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Querido amigo!
Que alegria! Seja Bem-Vindo!
Iniciamos, com o tempo da Quaresma, nossas atividades da Catequese!
Você sabe o que é quaresma? Teste seus conhecimentos brincando conosco
no Loretinho!

CAÇA-PALAVRAS - Procure no diagrama abaixo as palavras que estão faltando.
1- A palavra ‘Quaresma’ vem do latim “quadragésima”, isto é, “___________”.
2- É o Tempo de preparação para a Festa da _________.
3- Neste tempo a Igreja nos propõe a cada ano a vivência da Campanha da _____________.
4 - Na Quaresma devemos intensificar a vida de __________ pessoal e comunitária. Por ela entramos em sintonia e intimidade com Deus e discernimos sua vontade.
5- Somos chamados ao exercício da _____________ fraterna e solidariedade com os irmãos. Exercita-se, sobretudo, na prática da esmola.
6- O ______________ e a abstinência de carne são gestos exteriores que expressam nosso esforço de conversão
e mudança interior.
7- ______________: quando reconhecemos nossos pecados e experimentamos a misericórdia de Deus.
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”Só é feliz quem
é fiel.”
(Madre Maria Helena Cavalcanti)

LENDO A BÍBLIA

Vamos completar a passagem bíblica e buscar
viver melhor o Ano da Caridade!
Jesus é o Filho amado do Pai (Lc 9, 35), que veio
para cumprir toda a Lei e a resumiu num primeiro
e maior mandamento:
“Amarás o Senhor, teu _______, com todo o
teu __________, com toda a tua ________ e
com todo o teu ___________”. E o segundo
mandamento lhe é semelhante: “Amarás o teu
___________ como a ti mesmo.” (cf. Mt 22, 3639).
Jesus viveu esse amor na acolhida e no testemunho de vida
fraterna. A acolhida é símbolo da verdadeira caridade
humana e cristã. Saibamos acolher e amar nossos irmãos!
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PARA REZAR
A vós, SÃO JOSÉ, recorremos em nossa tribulação, e depois
de termos implorado o auxílio de vossa SANTÍSSIMA ESPOSA e
cheios de confiança, solicitamos também o vosso patrocínio. Por
esse laço sagrado de caridade que vos uniu à VIRGEM IMACULADA, MÃE de DEUS, e pelo amor paternal que tivestes ao MENINO
JESUS, ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar benigno
sobre a herança que JESUS CRISTO conquistou com Seu Sangue, e
nos socorrais nas nossas necessidades com o vosso auxílio e poder.
Protegei, ó guarda providente da SAGRADA FAMÍLIA, o povo
eleito de JESUS CRISTO. Afastai para longe de nós, ó Pai Amantíssimo, a peste, o erro e o vício que aflige o mundo. Assisti-nos
do alto do Céu, ó nosso Fortíssimo Sustentáculo, na luta contra o
poder das trevas, e assim, como outrora salvastes da morte a vida
ameaçada do MENINO JESUS, defendei também agora a Santa
IGREJA de DEUS, conta as ciladas dos seus inimigos e contra toda
a adversidade.
Amparai a cada um de nós com o vosso constante patrocínio,
a fim de que, a vosso exemplo e sustentados com o vosso auxílio,
possamos viver virtuosamente, piedosamente morrer e obter no
Céu a eterna bem-aventurança. Amém.
São José rogai por nós.

