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loretinho Elaborado pelas Irmãs de Belém

Agosto - Mês Vocacional
Queridos irmãos e irmãs a Igreja nos dá mais uma 

oportunidade para refletirmos sobre a nossa vocação 
fundamental. Somos cristãos, e por isso, chamados a vi-
ver santamente, e a anunciar Jesus, nosso Salvador.  

 Somos chamados por Deus, mas para quê? 
A Primeira Vocação é a vida: Deus me tirou do nada e 

me chamou a ser pessoa.
A Segunda Vocação é a de batizado: Pelo batismo sou 

filho de Deus, chamado a ser Cristão, ou seja; “outro 

Cristo”.
“Sede perfeitos como vosso Pai do céu é perfeito.” 

(Mt 5,48).
Mas como? Poderíamos perguntar. 
Seremos felizes e santos na medida em que seguirmos 

o plano que Deus tem para nós, colaborando com nos-
so esforço diário, para que cresça em nós e se desenvolva 
todos os dons que recebemos dEle.  Assim, acolhendo o 
estado de vida que Deus escolheu para nós, (Matrimô-
nio, Vida Consagrada, ou sacerdotal ou Leigo Solteiro).

“Só é feliz quem é fiel.” 
(Madre Maria Helena Cavalcanti)

PALAvrAS CruzAdAS 
Complete atentamente com as 
palavras escondidas na cruzadinha:
1- Nossa primeira vocação é o 
chamado à ____________.
2- A ___________ ama todas as 
pessoas em Deus.
3- O ____________ é chamado a 
celebrar a Eucaristia.
4- Pelo ____________nos tornamos 
filhos de Deus.
5- A __________ é o diálogo 
amoroso com o Pai, por Cristo, no 

PArABÉNS, CATEQuISTA PELO SEu dIA!
“Quem possui a boa semente tem a esperança e a 
promessa da flor e do fruto”
(Madre Maria Helena Cavalcanti)
Que o nosso Bom Deus possa recompensar a sua 
dedicação e empenho em propagar a Boa Nova de Jesus.
Com as orações e o carinho.
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Espírito Santo.
6- O sacramento do ____________ 

é a vocação para o serviço do (a) 
esposo (a) e dos filhos.

     

AGOSTO - MÊS VOCACIONAL

Queridos irmãos e irmãs a Igreja nos dá mais uma oportunidade para refletirmos sobre a nossa vocação 

fundamental. Somos cristãos, e por isso, chamados a viver santamente, e a anunciar Jesus, nosso Salvador.  

 Somos chamados por Deus, mas para quê? 

A Primeira Vocação é a vida: Deus me tirou do nada e me chamou a ser pessoa.

A Segunda Vocação é a de batizado: Pelo batismo sou filho de Deus, chamado a ser Cristão, ou seja; “outro 

Cristo”.

"Sede perfeitos como vosso Pai do céu é perfeito." (Mt 5,48).

Mas como? Poderíamos perguntar. 

Seremos felizes e santos na medida em que seguirmos o plano que Deus tem para nós, colaborando com nosso 

esforço diário, para que cresça em nós e se desenvolva todos os dons que recebemos dEle.  Assim, acolhendo o 

estado de vida que Deus escolheu para nós, (Matrimônio, Vida Consagrada, ou sacerdotal ou Leigo Solteiro).

"Só é feliz quem é fiel." (Madre Maria Helena Cavalcanti) 

Palavras Cruzadas 
Complete atentamente com as palavras escondidas na cruzadinha:

1- Nossa primeira vocação é o chamado à ____________.

2- A ___________ ama todas as pessoas em Deus.

3- O ____________ é chamado a celebrar a

Eucaristia.

4- Pelo ____________nos tornamos filhos de

Deus.

5- A __________ é o diálogo amoroso com o Pai,

por Cristo, no Espírito Santo.

6- O sacramento do ____________ é a vocação

para o serviço do (a) esposo (a) e dos filhos.

  

 

PARABÉNS, CATEQUISTA PELO SEU DIA!

"Quem possui a boa semente tem a esperança e a

promessa da flor e do fruto"

(Madre Maria Helena Cavalcanti)

Que o nosso Bom Deus possa recompensar a sua

dedicação e empenho em propagar a Boa Nova de

Jesus.

Com as orações e o carinho.

Catequese - Loreto
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