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2014  

“Hoje é tempo de louvar a Deus...” 

 

Querido amigo,  

Estamos encerrando mais um 
Ano Litúrgico – o Ano A. Na última 
quinta-feira de novembro, dia 27, 
celebramos o Dia Nacional de Ação de 
Graças. Queremos, nesse dia, estar 
unidos para pedirmos a paz e a 

tranquilidade para todos os habitantes da cidade e arredores, comprometendo-nos com a 
construção da fraternidade, do perdão e da paz. 

 CAÇA-PALAVRAS 

Mas para que essa construção aconteça é necessário primeiro deixar que Jesus 
realize uma TRANSFORMAÇÃO em nossa vida! É preciso ser santo! 

E nossa Mãezinha nos ensina que “Santo é o pecador que não desiste.” 

Descubra o nome das pessoas que não desistiram e se tornaram santas e hoje, no 
céu, intercedem por nós junto a Deus. Não se esqueça: “Jesus é a ÁRVORE” e nós somos 
os galhos que darão ao mundo os frutos da santidade: alegria, amor, fé, paz, felicidade... 

 

Não se esqueça de colocar o seu nome e o nome das pessoas que você quer 
que sejam santas também!  

 

Obs.: Colocar ao contrário ou de “cabeça para baixo”  

Respostas: São Martinho de Lima; São Carlos Borromeu; Santa Gertrudes; Santa 
Isabel da Hungria; São Roque Gonzáles; Santa Catarina de Alexandria  
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loretinho Elaborado pelas Irmãs de Belém

Querido amigo, 
Estamos encerrando mais um Ano Litúrgico – o Ano A. Na última 

quinta-feira de novembro, dia 27, celebramos o Dia Nacional de Ação 
de Graças. Queremos, nesse dia, estar unidos para pedirmos a paz e a 
tranquilidade para todos os habitantes da cidade e arredores, compro-
metendo-nos com a construção da fraternidade, do perdão e da paz.

“Olé, olé, olé, olá. / No Ano da Caridade / Jesus sorriu...” 
“Jesus é Caridade. / Caridade é Jesus.”
“Jesus é Rei, tudo é tão belo...”
Agradecemos a VOCÊ, que contribuiu de forma tão generosa!
Com o carinho e as orações das Irmãs de Belém.

BRINCANDO E APRENDENDO
Vamos nos divertir com nossos familiares e amigos?
Boliche do Amor - Colocar por escrito em garrafas “pet” 
atitudes contrárias aos valores de Jesus. Na bola (de meia 
ou de plástico), colar a palavra AMOR. 
Objetivo do jogo: Derrubar com a FORÇA DO AMOR 
que vem de DEUS, tudo aquilo que nos atrapalha no 
cominho da santidade

AGRADECIMENTO

Respostas: São Martinho de Lima; São Carlos Borromeu; Santa Gertrudes; 
Santa Isabel da Hungria; São Roque Gonzáles; Santa Catarina de Alexandria 

Não se esqueça de colocar o seu nome e o nome das pessoas que você quer que sejam santas também! 

CAÇA-PALAVRAS
Mas para que essa construção acon-
teça é necessário primeiro deixar que 
Jesus realize uma TRANSFORMA-
ÇÃO em nossa vida! É preciso ser 
santo!
E nossa Mãezinha nos ensina que 
“Santo é o pecador que não desiste.”
Descubra o nome das pessoas que 
não desistiram e se tornaram santas 
e hoje, no céu, intercedem por nós 
junto a Deus. Não se esqueça: “Jesus 
é a ÁRVORE” e nós somos os galhos 
que darão ao mundo os frutos da 
santidade: alegria, amor, fé, paz, 
felicidade...

“HOJE É TEMPO DE LOUVAR A DEUS...”

“Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos,  
porque sem limites é a sua misericórdia para conosco,  

e eterna a fidelidade do Senhor.”
 (Sl 116)

“Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos 
os povos, porque sem limites é a sua misericórdia 

para conosco, e eterna a fidelidade do Senhor.” 
 (Sl 116) 

BRINCANDO E APRENDENDO 

Vamos nos divertir com nossos familiares e amigos? 

Boliche do Amor - Colocar por escrito em garrafas “pet” atitudes contrárias aos 
valores de Jesus. Na bola (de meia ou de plástico), colar a palavra AMOR.  

Objetivo do jogo: Derrubar com a FORÇA DO AMOR que vem de DEUS, tudo aquilo 
que nos atrapalha no cominho da santidade 

 

AGRADECIMENTO 

  

Ainda podemos ouvir as músicas, os gritos 
de alegria, as risadas das crianças no dia do 
ENCONTRÃO DA CATEQUESE! 

 

 

 “Olé, olé, olé, olá. / No Ano da Caridade / Jesus sorriu...”  

“Jesus é Caridade. / Caridade é Jesus.” 

“Jesus é Rei, tudo é tão belo...” 

Agradecemos a VOCÊ, que contribuiu de forma tão generosa! 

Com o carinho e as orações das Irmãs de Belém. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A gratidão é a 
justiça do  Ainda podemos 

ouvir as músicas, os 
gritos de alegria, as 
risadas das crianças 
no dia do ENCON-
TRÃO DA CATE-
QUESE!

“A gratidão é a justiça 
do coração.”

(Me Maria Helena Cavalcanti)


