loretinho

Este é um mês especial! Mês das Mães.
As Mães que Deus escolheu para nos
gerar, criar, educar, proteger e amar. Não
foi por mero acaso.
É o Mês de MARIA, a Mãe de Jesus .
Maria, através de seu semblante deixa transparecer a divindade de seu Filho

Elaborado pelas Irmãs de Belém
muito amado, Jesus. Ela é a Mãe do Puro
Amor.
Maria é promessa e esperança, é ternura e solidariedade, é bondade e amor. É o
veículo direto que nos comunica com Seu
Filho.
É nossa intercessora.

“Ser mãe é dar a luz um dia e a vida todos os dias.”
(Madre Maria Helena Cavalcanti)

LENDO A BÍBLIA
Leia Lc 1, 26 - 38, complete os espaços e medite com sua família como Maria foi escolhida para ser a Mãe de
Jesus!
“No sexto mês, o anjo ___________ foi enviado por Deus a uma cidade da ________, chamada _________, a uma
virgem desposada com um homem que se chamava ______, da casa de _______ e o nome da virgem era ________.
Entrando, o anjo disse-lhe: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com estas palavras e pôs-se a
pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, ________, pois encontraste graça diante
de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de ________. Ele será grande e chamar-se-á Filho
do __________, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai _________; e reinará eternamente na casa de _________,
e o seu reino não terá fim. ______ perguntou ao anjo: Como se fará isso, pois não conheço homem? Respondeu-lhe o
anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso o ente santo que
nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também ________, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice; e já
está no sexto mês aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse _________: Eis
aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela.”

CAÇA-PALAVRAS

Oração à Nossa Senhora de Loreto
Ó Maria, Virgem Imaculada e Mãe nossa Santíssima,
prostrados em espírito junto de vossa Santa Casa, que os Anjos transportaram sobre a ditosa colina de Loreto, Cheios de
confiança em vós, Mãe Santíssima, humildemente elevamos a
nossa prece:
Entre aquelas santas paredes vós fostes concebida sem pecado e mais bela que a Aurora viestes à luz; na oração e no amor
o mais sublime, passastes os dias de vossa infância e juventude; aí fostes saudada pelo Anjo “Bendita entre as mulheres” e
vos tornastes Mãe de Deus ; por tudo isso, ó Maria, os olhos
misericordiosos a nós volvei, humildes filhos vossos, peregrinos neste vale de lágrimas e concedei-nos todas as graças que
vos pedimos; abençoe nossas famílias, consolai nossos doentes,
dirigi os nossos passos para a bem-a venturança eterna onde
possamos vos saudar como o Anjo: “AVE MARIA”!
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