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loretinho Elaborado pelas Irmãs de Belém

No dia 20 de julho comemoramos o Dia do 
Amigo. Você sabe o que significa AMIZADE?

A amizade cristã é AMAR! É acolher os ou-
tros como a nós mesmos, por amor a Deus, 

sem reservas no coração. 
“O amor é a força com que nos entrega-

mos a Deus, que nos amou primeiro...” (YOU-
CAT)  Ele é nosso maior  AMIGO!!!

Leia Jo 15, 12 – 17, complete os espaços e sinta o AMOR de Jesus por VOCÊ.  
“Este é o meu ______________: ________  uns aos outros como eu vos ______. Ninguém tem maior _______ 

do que aquele que dá a ______ por seus amigos. Vós sereis meus ___________ se praticais o que vos mando.
Já não vos chamo de _______, porque o _______ não sabe o que seu Senhor faz: porque tudo o que ouvi de 

meu _______ eu vos dei a conhecer. 
Não fostes vós que me _________, mas fui eu que vos _______ e vos designei para irdes e produzirdes _______ 

e para que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedirdes a meu _______ em meu nome Ele vos dê.
isto vos mando: _______uns aos outros.”

“A Verdadeira amizade começa na terra, e continua no céu”�
(Madre Maria Helena Cavalcanti)

No dia 5 de julho celebramos a 
festa de um grande amigo de Jesus: 
Santo Antônio Maria Zaccaria, fun-
dador da ordem dos “Clérigos Regu-
lares de São Paulo”. 

Santo Antonio Mª nasceu em 
Cremona, Itália, em 1502. Sua mãe 
Antonieta ficou viúva com apenas 18 
anos, mas soube educá-lo na fé cristã. 
Quando jovem nosso amigo tornou-
-se médico. Mas Resolveu abandonar 

a medicina para tornar-se “médico de 
almas”. Ordenou-se sacerdote com 
27 anos. Faleceu no dia 5 de julho de 
1549 com apenas 37 anos. Foi cano-
nizado por sua vida de total dedica-
ção a Deus e aos irmãos e irmãs. 

Dentre todos os ensinamentos 
que Santo Antônio Maria nos dei-
xou, lembramos de seu amor à San-
tíssima Eucaristia. Foi ele quem insti-
tuiu as 40 horas de adoração.

CAÇA-PALAVRAS

PARA REFLETIR
“A Eucaristia é o Crucificado vivo.”

(Santo Antonio Maria Zaccaria.)

Julho – mês da AMIZADE

LENDO A BÍBLIA

SANTO DO MÊS: SANTO ANTONIO MARIA ZACCARIA

Como vimos, Santo Antonio Maria fundou a Congregação dos Clérigos Regulares de 
São Paulo. São os Padres Barnabitas.  Você conhece alguns sacerdotes desta ordem?

Rezemos Por todos os sacerdotes, especialmente por aqueles que nos AJUDAM a caminhar para 
Deus: os sacerdotes que doam, ou que doaram, suas vidas em nossa comunidade Paroquial!

A eles o nosso MUITO OBRIGADO!

PADRE KKJJOL PADRE LUÍz ANTÔNiO LMKiLMKiL PADRE MiGUELiTO LKMKOKMLKOLKO
LOKi PADRE SEBASTiÃO MKiJNHNJM PADRE ViCTOR MKiJMNJKiM PADRE TiúBA MJNiJ
PADRE FRANCiSCO MNJiNMiJM PADRE MANOEL  KMJNMJKNJM PADRE EDUARDO MKL
MKJNMKJNMKJ PADRE ROBERTO MJNKMJNMK PADRE JOÃO MKNMKMNJKMNMKNJKJK


