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“Sede perfeitos como vosso Pai do céu é perfeito.”
Queridos irmãos e irmãs a Igreja nos dá mais uma
oportunidade para refletirmos sobre a nossa vocação (Mt 5,48).
Mas como? Poderíamos perguntar.
fundamental. Somos cristãos, e por isso, chamados a viSeremos felizes e santos na medida em que seguirmos
ver santamente, e a anunciar Jesus, nosso Salvador.
o plano que Deus tem para nós, colaborando com nosSomos chamados por Deus, mas para quê?
A Primeira Vocação é a vida: Deus me tirou do nada e so esforço diário, para que cresça em nós e se desenvolva
todos os dons que recebemos dEle. Assim, acolhendo o
me chamou a ser pessoa.
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6- O sacramento do ____________
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é a vocação para o serviço do (a)
esposo (a) e dos filhos.
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