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loretinho Elaborado pelas Irmãs de Belém

Querido amigo, a Igreja Católica no Brasil celebra 
durante o mês de setembro o Mês da Bíblia.

Você sabia que a palavra Bíblia significa “livro” ou 
“Livros”? Não é um livro, mas uma coleção de livros, es-

critos em épocas diferentes, por autores diferentes sob 
a inspiração direta de Deus! Que alegria! Você pode 
ler a “Carta de Amor” que Deus enviou especialmente 
para VOCÊ!

27/09/2014 às 9:00 horas no 
Salão Zaccaria. e

Pátio em frente ao Loretão.

CONTAS GrANDES: Jesus, 
Maria, José

CONTAS PEquENAS: Nossa 
Senhora de Belém, mostrai o Vos-
so Coração de Mãe.

No final: A Vossa proteção, re-
corremos santa Mãe de Deus, não 

desprezeis as nossas súplicas mas 
em todas as nossas necessidades 
dignai-vos de ouvir-nos sempre, ó 
Virgem gloriosa e bendita.

Ora por nós Santa Mãe de 
Deus, para que sejamos dignos 
das promessas de Cristo. Amém.

A Bíblia é uma como uma “biblioteca” porque tem 73 
livros divididos em duas partes: o Antigo Testamento e 
o Novo Testamento.

Vamos conhecer um pouco mais o que Deus quer 
nos falar! 

Você já faz parte de um “Círculo Bíblico”?

“Desconhecer a Escritura é desconhecer Jesus 
Cristo e renunciar a anunciá-Lo.”

( Documento de Aparecida 247)

PALAVRAS CRUZADAS

O que você já sabe sobre a Bíblia 
Sagrada? Complete a cruzadinha e 
teste seus conhecimentos.
1) _________ __________ é o centro 
de toda a Sagrada Escritura.
2) A Sagrada Escritura está dividida 
em Antigo e Novo ____________.
3)O primeiro livro da Bíblia e 
___________ e fala sobre as “ori-
gens”.
4) Os Evangelhos são o coração da 
Bíblia. São eles: ______, ______, 
______ e _______.
5) O livro dos Atos dos Apóstolos 
fala sobre o início da __________.
6) As _________ ou epístolas católi-
cas são: Tiago, 1ª e 2ª Pedro,1ª, 2ª e 

Participe com sua família!

Terço de Nossa Senhora de Belém“A revelação do Evangelho 
é a revelação da bondade.”

(Madre Maria Helena Cavalcanti)
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PALAVRAS CRUZADAS
O que você já sabe sobre a Bíblia Sagrada? Complete a cruzadinha e teste seus 
conhecimentos.
1) _________ __________ é o centro de toda a Sagrada Escritura.
2) A Sagrada Escritura está dividida em Antigo e Novo ____________.
3)O primeiro livro da Bíblia e ___________ e fala sobre as “origens”.
4) Os Evangelhos são o coração da Bíblia. São eles: ______, ______, ______ e 
_______.
5) O livro dos Atos dos Apóstolos fala sobre o início da __________.
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6) As _________ ou epístolas católicas são: Tiago, 1ª e 2ª Pedro,1ª, 2ª e 3ª João 
e Judas.
7)  O ____________ é o último livro da Bíblia e é o único livro profético do Novo 
Testamento.
8) A Palavra “Bíblia” significa ________________ ou coleção de livros.
9) No dia 30/09 celebramos o dia da Bíblia. Também é o dia de São 
____________.
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“A revelação do Evangelho é a revelação da bondade.”
(Madre Maria Helena Cavalcanti)

PARA REZAR

No dia 1º de setembro celebramos a festa de Nossa Senhora de 
Belém.
Vamos rezar com nossas famílias?
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3ª João e Judas.
7)  O ____________ é o último livro 
da Bíblia e é o único livro profético 
do Novo Testamento.
8) A Palavra “Bíblia” significa 

________________ ou coleção de 
livros.
9) No dia 30/09 celebramos o dia 
da Bíblia. Também é o dia de São 
____________.


