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loretinho Elaborado pelas Irmãs de Belém

Que você e eu possamos apro-
veitar ao máximo o tempo da qua-
resma precisamos acompanhar 
Jesus: Em cada Missa Dominical es-
taremos crescendo na fé e no amor!

Cristo jejuou e rezou durante 
quarenta dias antes de enfrentar 

as tentações no deserto e nos ensi-
nou a vencê-las pela oração e pelo 
jejum. Não podemos esquecer o 
mandamento do AMOR. Apren-
demos na Sagrada escritura que a 
caridade cobre uma multidão de 
pecados.

PARA REFLETIR
“ ‘O salário do pecado é a morte’ (Rm 6,23). 
Todos nós somos condenados a morrer. Aprendamos a morrer cada dia 
para tudo quanto é expressão do ‘homem velho’, para as obras da carne, 
para tudo aquilo que em nós é obstáculo ao amor do Pai e à caridade para 
com os irmãos. “ 
(Madre Maria Helena Cavalcanti - Via Sacra B – 1ª Estação)  

CONVITE ESPECIAL

Venha você também conhecer e amar 
a Jesus! Ele é a  alegria dos nossos 
corações. Recebemos no dia do nosso 
batismo a vocação de filhos de Deus 
e através da catequese, entramos em 
comunhão com Deus, nosso Pai, que nos 
ama e nos chama à felicidade.  
Precisamos conhecer a nossa fé e crescer 
no amor a Deus e ao próximo, para isso, 
temos a catequese e os Círculos Bíblicos, 
nos horários da catequese.

LENDO A BÍBLIA
Você sabe qual é o Evangelho que nós estamos meditando este 

ano? É o Evangelho segundo São Marcos - discípulo de São Pedro . 
Leia  Mc 1,12-15 e complete como o evangelista resume os 40 anos 
que Jesus passou no deserto.
 “ E logo o Espírito o impeliu para o __________. Aí esteve _________ 
dias. Foi tentado pelo _____________ e esteve em companhia dos 
_____________ selvagens. E os anjos o ______________. Depois que 
João foi preso, Jesus dirigiu-se para a Galiléia. Pregava o Evangelho de 
Deus, e dizia: Completou-se o tempo e o Reino de Deus está próximo; 
fazei ____________ e crede no Evangelho.” 

QUARESMA, TEMPO DE CONVERSÃO! “A Jesus quero ajudar

Livremente por amor.

Na hora em que precisar

Conte comigo Senhor.”
(Madre Maria Helena Cavalcanti)

PARA REZAR

ORAÇÃO OFICIAL DA CF 2015

Ó Pai, Alegria e esperança de vosso 
povo,
vós conduzis a Igreja, servidora da 
vida,
nos caminhos da história.

A exemplo de Jesus Cristo
e ouvindo sua palavra 
que chama à conversão,
seja vossa igreja testemunha viva de
fraternidade
e de liberdade, de justiça e de paz.

Enviai o vosso Espírito da verdade
para que a sociedade se abra
à aurora de um mundo justo e 
solidário,
sinal do Reino que há de vir.
Por Cristo Senhor nosso.
Amém!

Loretinho – Março 2015 

Quaresma, tempo de conversão! 

Que você e eu possamos aproveitar ao máximo o tempo da quaresma 

precisamos acompanhar Jesus: Em cada Missa Dominical estaremos crescendo na 

fé e no amor! 

Cristo jejuou e rezou durante quarenta dias antes de enfrentar as tentações 

no deserto e nos ensinou a vencê-las pela oração e pelo jejum. Não podemos 

esquecer o mandamento do AMOR. Aprendemos na Sagrada escritura que a 

caridade cobre uma multidão de pecados. 

“A Jesus quero ajudar 

Livremente por amor. 

Na hora em que precisar 

Conte comigo Senhor.” 

(Madre Maria Helena Cavalcanti) 

LENDO A BÍBLIA 

Você sabe qual é o Evangelho que nós estamos meditando este ano? É o 
Evangelho segundo São Marcos - discípulo de São Pedro . Leia  Mc 1,12-15 e 
complete como o evangelista resume os 40 anos que Jesus passou no deserto. 

 “ E logo o Espírito o impeliu para o __________. Aí esteve _________ dias. 
Foi tentado pelo _____________ e esteve em companhia dos _____________ 
selvagens. E os anjos o ______________. Depois que João foi preso, Jesus 
dirigiu-se para a Galiléia. Pregava o Evangelho de Deus, e dizia: Completou-
se o tempo e o Reino de Deus está próximo; fazei ____________ e crede no 
Evangelho.”

PARA REZAR 

Oração oficial da CF 2015

Ó Pai, Alegria e esperança de vosso povo, 
vós conduzis a Igreja, servidora da vida, 
nos caminhos da história. 

A exemplo de Jesus Cristo 
e ouvindo sua palavra
que chama à conversão, 
seja vossa igreja testemunha viva de 

fraternidade
e de liberdade, de justiça e de paz. 

Enviai o vosso Espírito da verdade 
para que a sociedade se abra 
à aurora de um mundo justo e solidário, 
sinal do Reino que há de vir. 
Por Cristo Senhor nosso. 
Amém!

PARA REFLETIR 

" 'O salário do pecado é a morte' (Rm 6,23).
Todos nós somos condenados a morrer. Aprendamos a morrer cada dia para tudo 
quanto é expressão do 'homem velho', para as obras da carne, para tudo aquilo 
que em nós é obstáculo ao amor do Pai e à caridade para com os irmãos. "
(Madre Maria Helena Cavalcanti - Via Sacra B – 1ª Estação)

LORERRINDO 

O que a calculadora disse para o contador? 
O que um elevador falou para o outro? 
O que tem no final do infinito? 

Respostas:
“Pode contar comigo!” 
“Pense em quantas pessoas nós já fizemos subir na vida!” 
A letra “O”. 

CONVITE ESPECIAL 

Venha você também conhecer e amar a Jesus! Ele é a  
alegria dos nossos corações. Recebemos no dia do nosso 
batismo a vocação de filhos de Deus e através da 
catequese, entramos em comunhão com Deus, nosso Pai, 
que nos ama e nos chama à felicidade.  Precisamos 
conhecer a nossa fé e crescer no amor a Deus e ao 
próximo, para isso, temos a catequese e os Círculos 
Bíblicos, nos horários da catequese. 

ANOTE NA SUA AGENDA 
01  – Missa de abertura da catequese às 08:30 no Loretão. 
01, 05 e 07 – Início da Catequese . 
19- Dia de São José. 
21– 3ª Reunião com os responsáveis das turmas da Eucaristia no Salão Zaccaria 
às 09:00. 
22, 26 e 28 - 1ª Reunião Geral com os responsáveis das crianças e adolescentes 
da catequese . (Nos dias e horários da catequese) 


