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loretinho Elaborado pelas Irmãs de Belém

Quaresma e Campanha da Fraternidade
Queridos amigos (as), brevemente estaremos vivendo mais uma 

Quaresma, tempo litúrgico que nos prepara para a Páscoa. A Quaresma 
começa na 4ª feira de cinzas e vai até a Páscoa. Durante 40 dias toda 
a Igreja deseja se esforçar por viver intensamente uma vida de oração, 
jejum e esmola.

Somos chamados a morrer um pouco mais para nossos interesses 
materiais para pensar mais em Deus e nas necessidades dos irmãos.

Que tal começarmos em casa praticando a paciência e a misericórdia?
Durante a quaresma acontece na Igreja a Campanha da Fraterni-

dade, que neste ano tem como tema “Casa comum, nossa responsabilidade.” e o lema “Quero ver o direito brotar 
como fonte e correr a justiça qual riacho que não seca.” (Am 5,24)

Para refLetIr... 
 “Volvei, Senhor, vossa face. Tende de nós compaixão! 
Que vossa graça não passe, longe de meu coração.”  
(Madre Maria Helena Cavalcanti)

11 De feVereIrO - NOSSa SeNhOra De 
LOurDeS
Lourdes era uma pequena localidade na França, 
quando no dia 11 de fevereiro de 1858 se deu a 1ª 
aparição da Virgem Maria à Menina Bernadete. De 11 
de fevereiro a 16 de julho do mesmo ano deram-se ao 
todo 18 aparições na gruta de Massabielle. 
Foi para Bernadete que Maria Santíssima se 
proclamou: “Eu sou a Imaculada Conceição”. 
Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós! 

PaLaVraS-CruzaDaS 
Complete as frases e preencha a cruzadinha. 
1) A Quaresma tem duração de ______ dias. 
2) Nós revivemos os sofrimentos de __________.           
3) São dias de espera e oração. 
4) É a ____________ para a Páscoa. 
5) Lembra os dias que Jesus passou no _____ rezando.  
6) Um dos gestos da Quaresma é a ____________.
Anote sua Agenda...  
Você que ainda não fez sua 1ª Comunhão, venha 
participar da catequese. 
- Inscrições em fevereiro 14, 21 e 28 de 9h ás 12h – no 
Pátio das Mangueiras
Se você for batizado traga sua lembrancinha de Batismo. 
Esperamos por você!!! 
- 20 de fevereiro Jornada de Catequese – de 8h às 17h no 
Colégio Santo Agostinho
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