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loretinho Elaborado pelas Irmãs de Belém

Querido (a) amigo (a) outubro é o mês das Missões e do Rosário.  
Pelo Batismo nos tornamos cristãos, ungidos e como seguidores de Jesus Cristo, recebemos a missão de anun-

ciar a BOA NOVA, o Evangelho a todas as pessoas.  O verdadeiro cristão é missionário, é alguém que ama muito a 
Deus e deseja que todas as outras pessoas o conheçam e o amem. É alguém que pensa sempre em colaborar na cons-
trução do Reino dos céus, e sabe que esse Reino começa aqui na terra, sempre que cumprimos a vontade de Deus.  
O verdadeiro missionário é alguém que ou fala de Deus ou fala com Deus.Neste mês, somos convidados a rezar, especialmente, o rosário 
de Nossa Senhora meditando a vida de Jesus, o Evangelho, e assim caminhar em companhia do Divino Mestre, que nada fez sem a oração.

 
“NoSSo SeNhor NoS eNvIou Para eSPaLhar o amor.  

SomoS mISSIoNárIoS Na cIdade e No INterIor”  Madre Maria Helena Cavalcanti

cruzadINhaS
A Bíblia apresenta a vida de muitos missionários. A seguir,  você vai encontrar 
afirmações importantes para a missão que eles receberam de Deus. 
Escreva na cruzadinha o nome a quem se refere cada uma destas afirmações:
1 – “Antes de formar você no ventre de sua mãe, eu o conheci ...” (Jr 1,5)
2 – “Fala, Senhor, que o teu servo escuta!.” (1Sm 3,10)
3 – “Saia da tua terra, e do meio dos seus parentes, e da casa de seu pai, e vá 
para a terra que eu lhe mostrarei.” (Gn 12,1)
4- “Por isso, vá. Eu envio você ao Faraó, para tirar do Egito o meu povo, os 
filhos de Israel.” (Ex 3,10) 
5- “Agora, levanta-te, entre na cidade, e aí dirão o que você deve fazer.” (At 9,6) 
6- “Ouvi, então a voz, do senhor que dizia: Quem é que vou enviar? 
Eu respondi: Aqui estou. Envia-me!” (Is 6,8)

SaNta terezINha –PadroeIra daS mISSÕeS
Próximo de completar 15 anos, em 1887, entrou para o Convento das carmelitas. 
Queria muito ir como missionária para a Indochina, mas a saúde debilitada, por 
causa da tuberculose, não lhe permitiu. Então oferecia suas dores e cansaços pelos 
missionários. Faleceu aos 24 anos de idade. Nunca foi para as missões, no entanto o 
Papa Pio XI a nomeou Padroeira das Missões e dos Missionários.

 eNcoNtrÃo da cateQueSe - 31 de outuBro de 2015
Vamos preparar para as nossas crianças o Encontrão da catequese. Precisamos da colaboração 

de todos com a doação de doces. BOMBOM, BANANADA, BIS, BALA, DOCE DE LEITE, DOCE DE 
ABÓBORA, PAÇOCA, PIRULITO, ETC. 

Entregar na secretaria paroquial até o dia 29 DE OUTUBRO  Desde já agradecemos sua generosidade. 
PARTICIPE E TRAGA SUA FAMÍLIA!


