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loretinho Elaborado pelas Irmãs de Belém

Querido (a) amigo (a), você quer ser FELIZ?
Se sua resposta for SIM convido você a olhar para Jesus! Vamos apren-

der Seu modo “manso e humilde” de ser, especialmente no convívio frater-
no: sua Caridade, sua Compaixão, seu modo de perdoar SEMPRE...

Nesse mês de maio Nossa Senhora nos mostra Jesus, nosso único Mo-
delo, e nos diz: “Fazei tudo o que Ele vos disser” (Jo 2, 5).

Sim, querido (a) amigo (a), fazer o que Jesus nos ensina é o segredo da 
FELICIDADE!

Vivendo e ensinando os 10 mandamentos seremos felizes e faremos fe-
lizes todos os que convivem conosco!

“Só é feliz quem é fiel.”
(Madre Maria Helena Cavalcanti)

PALAVRAS - CRUZADAS
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(Madre Maria Helena Cavalcanti) 

 
 
PALAVRAS - CRUZADAS 

Nossa Senhora é Mãe de Jesus e nossa. Temos um 
amor especial por ela. Mas a verdadeira devoção a Nossa 
Senhora não é apenas achar bonito seu jeito de ser, mas é 
também imitar Suas virtudes!  

Complete o diagrama e descubra algumas virtudes 
fundamentais para que haja paz, amor e harmonia em nossas 
famílias: 

   1-  M        
   2-  A        

3-     R        
   4-  I        

5-     A        
RESPOSTAS: paciência, perdão amor, silêncio e alegria.   

Agora é só praticar! Vamos começar? 
LENDO A BÍBLIA 

 
Leia Lc 1, 26-45 e complete sem trocar os nomes! 

Visitação de Nossa Senhora 

No dia 31 de maio celebramos a festa de 
Nossa ________ em visita a sua prima _______. 

Até o momento da anunciação do ______, 
Maria vivia voltada para Deus, no silêncio e na 
vida de oração. Mas depois de conceber _______ 
ela se torna portadora da graça. Vai ao encontro de 
_______, com a alma em festa, levando o menino 
_______ em seu seio. 
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Nossa Senhora é Mãe de Jesus e 
nossa. Temos um amor especial por 
ela. Mas a verdadeira devoção a Nos-
sa Senhora não é apenas achar bo-
nito seu jeito de ser, mas é também 

imitar Suas virtudes! 
Complete o diagrama e descubra 

algumas virtudes fundamentais para 
que haja paz, amor e harmonia em 
nossas famílias:

                                                   RESPOSTAS

AgoRA é Só PRAtICAR! VAmoS ComEçAR?

paciência, perdão amor, silêncio e alegria.

PARABéNS PARA toDAS AS mAmÃES!  
QUE NoSSA SENHoRA DE LoREto, RAINHA 

DAS FAmÍLIAS, PRotEJA A NoSSA mÃE!
“Ser mãe é dar a luz um dia e a vida todos os dias.”

(Madre Maria Helena Cavalcanti)

mÃE...
Mário Quintana 

São três letras apenas
As deste nome bendito:
Também o céu tem três letras
E nelas cabe o infinito

Para louvar a nossa mãe,
Todo bem que se disser
Nunca há de ser tão grande
Como o bem que ela nos quer

Palavra tão pequenina,
Bem sabem os lábios meus
Que és do tamanho do Céu
E apenas menor que Deus!

LENDo A BÍBLIA
Leia Lc 1, 26-45 e complete sem trocar os nomes!
Visitação de Nossa Senhora
No dia 31 de maio celebramos a festa de Nossa ________ em visita a 

sua prima _______.
Até o momento da anunciação do ______, Maria vivia voltada para 

Deus, no silêncio e na vida de oração. Mas depois de conceber _______ 
ela se torna portadora da graça. Vai ao encontro de _______, com a alma 
em festa, levando o menino _______ em seu seio.

Que o exemplo da Mãe do céu nos ajude a viver o Ano da Caridade 
com generosidade!


