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loretinho Elaborado pelas Irmãs de Belém

“JeSuS eu coNfIo em VóS.”
PARA ReZAR

Peçamos ao Divino Espírito Santo que nos aju-
de a viver santamente.

Ò Espírito Santo, Amor do Pai e do Filho,
inspirai-me sempre o que devo dizer,
como devo dizê-lo, o que devo calar,
o que devo escrever, como devo agir,
o que devo fazer para obter a Vossa glória,
o bem das almas e minha própria santificação!
Amém.
“A santidade é uma resposta”
(Madre Maria Helena Cavalcanti)

Querido amigo, estamos chegando ao final de mais um Ano Litúrgico! É tempo de 
louvar e de agradecer! Você já preparou sua “Ladainha de Gratidão”? Não se esqueça de 
agradecer pelas coisas que achamos ruins, mas que no fundo, nos ajudaram a crescer 
na fé, no amor e na esperança.

No dia 8 de dezembro iniciamos o “ANO DA MISERICÓRDIA”. Nosso querido 
Papa Francisco proclamou o JUBILEU EXTRAORDINÁRIO DA MISERICÓRDIA: 

 “Jesus Cristo é o rosto da misericórdia do Pai”
(Papa Francisco)

E você? Como pode ser misericordioso? Durante o mês de novembro temos a oportunidade de lucrar indulgências 
para nossos irmãos falecidos e podemos reforçar as orações por nossos parentes e amigos. Rezando uns pelos outros e 
oferecendo pelos falecidos orações de sufrágio, de maneira especial a Santa Missa, estaremos crescendo verdadeiramente 
no amor e na misericórdia!

Vamos começar?

 “Rezar é mais do que um acordo com Deus: é um acorde.”
(Madre Maria Helena Cavalcanti)

cAÇA-PALAVRAS
Estamos nos preparando para o “Ano da Misericórdia” Temos ótimos exemplos e intercessores...
Procure no diagrama 4 pessoas corajosas que deram testemunho à Igreja e ao mundo da bondade de Deus, da sua 

Misericórdia.

SANTA FAUSTINA KOWALSKA BONDADE ALEGRIA AMOR FÉ FELICIDADE
ALEGRIA PAZ PACIÊNCIA HUMILDADE MANSIDÃO SÃO JOAÕ PAULO II AMOR
BONDADE ALEGRIA BEM AVENTURADO PADRE MIGUEL SOPOĆKO MANSIDÃO 
BONDADE ALEGRIA SÃO JOÃO XXIII BONDADE ALEGRIA BEM MAGNANIMIDADE

LeNDo A BÍBLIA
“Ação de Graças” significa reconhecer que tudo que 

somos e tudo que temos vêm das mãos de Deus. A ingrati-
dão fere o coração de Jesus. Confira em Lc 17, 11-17:

“Sempre em caminho para ___________ Jesus passa-
va pelos confins da __________ e da Galiléia.  Ao entrar 
numa aldeia, vieram ao seu encontro dez _________, que 
pararam ao longe e elevaram a voz clamando: ‘ ________, 
mestre, tem _________ de nós!’ Jesus viu-os  de disse-
-lhes: ‘Ide, mostrai-vos ao __________.’ E quando eles 
iam andando, ficaram __________. Um deles _______, 
glorificando a ______ em alta voz.  Prostrou-se aos pés 
de ________ e lhe __________.   E era um ____________.  
Jesus lhe disse:  ‘Não ficaram _______ todos os  _____? 
Onde estão os outros ______?”       


