loretinho
Queridos irmãos e irmãs, TODOS NÓS SOMOS CHAMADOS
POR DEUS.
Desde o ventre de nossa mãe o
Senhor nos chamou para vivermos
na Graça de Deus, sermos santos.
Lemos no profeta Jeremias:
“Antes mesmo de te formar no ventre
materno, Eu te conheci; antes que saísse
do seio de tua mãe, Eu te consagrei. Eu te
constituí profeta para as nações.” Jr 1,5.
Somos marcados profundamen-
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te pelo chamado de Deus. Então,
que vocação, que chamado é esse
que Deus nos faz?
A Primeira Vocação é a vida: Deus
me tirou do nada e me chamou a ser
Pessoa Humana!
A Segunda Vocação é a de batizado: Pelo batismo sou filho de Deus,
chamado a ser Cristão, ou seja; “outro Cristo”.
“Sede perfeitos como vosso Pai do céu
é perfeito.” (Mt 5,48).

Mas como? Poderíamos perguntar.
Seremos perfeitos na medida em
que vivermos segundo o plano que
Deus tem para nós com fidelidade
e generosidade, colaborando em
tudo, para que se desenvolva em nós
todos os dons que recebemos dEle.
Assim, acolhendo o estado de vida
que Deus escolheu para nós, (Matrimônio, Vida Religosa ou Solteiro);
que é o caminho pessoal de santidade, seremos felizes.

“Provai e vede como o Senhor é bom, feliz quem nEle encontra o seu refúgio.” Sl 33,8
LENDO A BÍBLIA
Para espalhar a Boa Nova da Salvação Jesus convida os discípulos para esta missão, complete as lacunas
abaixo lendo Mc 1,16-20. E, descubra quem foram os primeiros a ouvir e a responder o chamado do Mestre:
“passando à beira do mar da ________________, Jesus viu _____________ e seu irmão _______ que lançavam as redes na água, pois eram _________________. E Jesus lhes disse: __________________________
Imediatamente, eles abandonaram as _________________ e se puseram a ____________.
Um pouco adiante viu _________________, filho de ______________, e seu irmão ____________, que estavam na barca, consertando as redes. E logo os chamou e então, deixando o _________________ na barca
com os ______________, eles o _____________.”

SANTO DO MÊS: São João Maria Vianey
Nasceu na França em 1876. Entrou para o seminário e, mesmo com muitas dificuldades nos estudos, foi
ordenado Sacerdote. Foi trabalhar numa cidadezinha
chamada Ars, ajudou o Pe Balley que o incentivou em
sua Vocação.
São João Maria Vianey rezava, falava do amor e da misericórdia de Jesus a todos, cumprindo com fidelidade sua
vocação sacerdotal. Ficava horas e horas atendendo as confissões das pessoas que vinham de toda a parte da França.
Morreu em 1858. A Igreja o reconheceu como Santo e
celebra sua festa no dia 4 de agosto.
São João Maria Vianey é o Patrono dos Sacerdotes.
Rezemos por nossos sacerdotes para que sejam fiéis
a sua Vocação, e que sejam santos e nos conduzam para
Jesus.
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PALAVRAS CRUZADAS
Complete atentamente com as palavras escondidas na
cruzadinha:
1- Nossa primeira vocação é a ____________.
2- A ___________ ama todas as pessoas em Deus.
3- O ____________ é chamado a celebrar a Eucaristia.
4- Pelo ____________nos tornamos filhos de Deus.
5- A __________ é o diálogo amoroso com o Pai, por
Cristo, no Espírito Santo.
6- O sacramento do ____________ é a vocação para o
serviço do(a) esposo(a) e dos filhos.

