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Os pais da menina, então, permaneceram no retiro
por mais tempo e depois da refeição partiram. No meio da
viagem, aflita, a senhora lembrou-se de ter esquecido de pedir
a medicação à Macrina, e o marido já pensava em mandar
alguém voltar quando a mãe percebeu que o milagre já havia
sido efetuado:

Que importância teve esta santa na vida dos
irmãos, Basílio de Cesaréia, Gregório de Nissa e Pedro de
Sebasta? Em a Vida de Macrina, Gregório elogia a sabedoria
da irmã e seu papel de condutora da família. De Pedro, o
caçula, menciona que ela exerceu papel fundamental na sua
formação, após a morte do pai: "Assim, tendo sido todas as
coisas para o jovem — pai, professora, tutora, mãe, doadora de
todos os bons conselhos” Ao atingir a idade adulta, Pedro de
Sebasta passou a dividir o retiro de Anési com Macrina. Em
cada uma das margens do rio Íris localizava-se uma
comunidade. A das mulheres era chefiada por Macrina desde a
morte da mãe, e a dos homens chefiada inicialmente por Basílio
e depois de sua morte, por seu irmão Pedro.  Basílio, Pedro e
Gregório, tornaram-se bispos. Outro irmão deixou a vida de
riqueza e luxo, para se retirar e viver afastado em vida de
oração,

Há muito o que contar sobre a vida dessa jovem
santa que fundou o primeiro mosteiro o qual serviu de exemplo
para o mosteiro masculino e que atraiu tantas mulheres ricas
que passaram a freqüentar o mosteiro e a ajudar as obras de
caridade aos pobres.
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Carissimas crianças,

no dia 16 deste mês, no dia dedicado Nossa Senhora
do Carmo , celebramos o "aniversário" da Missão de
Belém! Que alegria! Em vossos lares, em vossas
famílias, recordem e deem  graças a Deus pelas muitas
graças que a nossa Família de Belém recebeu nestes
anos, tanto amor recebido e dado, especialmente aos
pobres, aos esquecidos, aos últimos! Glória ao nosso
Deus!
Dedicamos estes dias para nos mantermos em
treinamento  no mandamento do amor que o
Ressuscitado nos entregou, tirando a hipocrisia e a
preguiça de nossos corações, deixando o coração livre
para dar o que recebemos: as boas novas!

Bom caminho com a missão de Belém!
Paz e alegria!
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     O outro milagre foi a cura de uma menina, que possuía
uma doença num dos olhos, fato que seu pai contou a
Gregório. De acordo com o pai, “sua aparência [da menina]
era repulsiva e causava pena, a membrana em volta do olho
era mais larga e embranquecida pela doença”.

Os pais da menina estiveram participando de
uma atividade na Comunidade: o pai ficou com os homens
da comunidade masculina e a mãe com a filha na
Comunidade de Macrina. Ao concluírem a atividade chegou
a hora da despedida. Macrina e o irmão insistiram para que
ficassem mais um tempo. 

Macrina insistiu que ficassem mais um pouco e
“fez uma promessa à mãe da criança, caso permanecesse
mais um pouco”. 

Seu irmão [Pedro] estava insistindo para
que eu ficasse e compartilhasse a mesa dos filósofos,
e a santa senhora não queria deixar que minha mulher
se fosse antes que preparasse uma refeição para elas
e as  entretivesse com as riquezas da filosofia.  E
beijando a criança, como era natural, e colocando
seus lábios nos olhos dela, ela viu a enfermidade da
pequena e disse — “se me concederes o favor de
dividir a nossa refeição, darei a ti em troca uma
recompensa não imerecida por tal honra”.

O que? disse a mãe da criança. 

“Eu tenho um remédio”, disse a grande senhora, “que
é poderoso para curar doenças nos olhos.” 
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     Não só os irmãos de Macrina, mas também amigos da
família como Gregório Nazianzeno e Eustáquio de Sebasta
estiveram ligados a esta comunidade e foram estimulados a
fazer maiores avanços na busca da perfeição cristã.

Um dos desejos de Macrina era que após sua
morte fosse colocada na tumba ao lado da mãe já que em
vida foram tão unidas.

O quê fez de Macrina uma santa?  Toda sua vida
foi um testemunho de amor a Jesus, à família e aos pobres.
Uma menina que nasceu rica e escolheu a vida simples sem
luxos e sem o conforto que sempre tivera. Mas, também
devido a seus milagres que impressionaram tanto aos que
com ela conviveram. Dois destes milagres são relatados,
com detalhes, por seu irmão: a cura produzida por Deus na
própria santa e a cura de uma criança que tinha um
problema grave e deformante em um dos olhos.

Na história do primeiro milagre, Macrina sofria
de um tumor no peito, fato que muito preocupava sua mãe,
principalmente de a filha recusar-se a ser tratada por um
médico. Então Macrina dirigiu-se a Deus e pediu-lhe a cura,
o que foi concedido:

Então, quando a noite chegou, depois de cuidar
de sua mãe como sempre, ela foi para o santuário e
suplicou por toda a noite a Deus a cura. Uma torrente de
lágrimas caiu de seus olhos no chão, e ela utilizou a lama
feita de suas lágrimas como um remédio para sua doença.
Quando sua mãe sentiu-se desanimada e outra vez insistiu
que ela permitisse que o médico viesse, ela disse que seria 
suficiente para a cura de sua doença se sua mãe fizesse o
sinal sagrado no local com sua própria mão. Mas quando a
mãe colocou sua mão em seu seio para fazer o sinal da
cruz, o sinal agiu e o tumor desapareceu.No lugar do tumor
ficou apenas uma pequena marca, símbolo do milagre
divino. 3

COMO SE FAZ O DIÁRIO ?
- Se você pode se reunir com sua

família.

Escolha um bom lugar.

- Se possível, reze o terço ou pelo 

menos faça o sinal da cruz e ore

um Pai Nossa, uma Ave Maria e

uma Gloria.

- Leia ou peça para alguém ler 

a Palavra de Deus

e o comentário.

- Sublinhe as palavras com

uma cor que mais gosta.

- Faça o jogo que lhe é

proposto .

- Pense sobre como você pode pôr

em prática hoje a mensagem que

você recebeu de Jesus. Que ações

concretas você pode fazer para

colocar esta Palavra em prática em

sua vida?

- Escreva ou crie seu propósito no

diário e na sua mão.
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Mensagem de Medjugorje

Messagem de 25 junho de
2018

Queridos flhos! Este é o dia
que o SENHOR me deu para
LHE dar graças por cada um
de vocês, por aqueles que

tem se convertido e aceitado
as Minhas mensagens, e tem
se colocado no caminho da
conversão e da santidade.

Regojizem-se, flhinhos,
porque DEUS é

misericordioso e ama vocês
todos com SEU imensurável 
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                 Sua mãe a ensinara a ler usando as Escrituras e ela
veio a se tornar uma filósofa e conhecedora das Sagradas
Escrituras

Vejam como Macrina conseguiu a admiração de
homens importantes de seu tempo e soube usar sua
inteligência para ensinar sobre o cristianismo, sobre filosofia,
fundar uma comunidade de mulheres que aprendiam com ela e
davam testemunho de vida de oração, caridade, jejum e
penitência.

Seu irmão Gregório, bispo de Nissa, admirava o
jeito de ser da irmã. Foi ele quem escreveu a biografia a que
deu o titulo de Vida de Macrina. 

Nessa biografia da irmã ele conta toda a dedicação
de Macrina aos irmãos e relatou a caminhada de Macrina rumo
à santidade. Após a morte do pai em 340dC, ano também do
nascimento do caçula Pedro, Macrina, com apenas quinze
anos, decidiu nunca abandonar a mãe. Mais tarde, em 352
ambas retiraram-se para uma propriedade da família em Anési,
próximo ao rio Íris, no Ponto, e lá formaram um convento com
antigas servas, próximo do convento de seu irmão Basílio.
Outras propriedades foram vendidas para auxiliar os pobres, e
mãe e filha passaram a viver sem luxos, realizando trabalhos
manuais e domésticos  partilhando  a vida das servas, tratando
todas as suas escravas e criados como se eles fossem irmãos
e pertencessem à mesma condição social que ela.

.Três de seus irmãos são considerados defensores
do cristianismo: Basílio de Cesaréia ( 330-379 dC), Gregório de
Nissa e Pedro de Sebasta. Todos se tornaram bispos.
Naucratius, outro irmão de Macrina,tornou-se ermitão,
dedicando sua vida a auxiliar os pobres.

No convento ou mosteiro, as jovens que desejavam
viver como religiosas consagradas eram recebidas por Macrina
e com ela cresciam no amor a Jesus e às Sagradas Escrituras
e aos estudos da filosofia; as mulheres eram alfabetizadas e os
pobres assistidos por Macrina e as religiosas.
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Santo do Mês
SANTA MACRINA, a primeira monja: 

FILHA, NETA E IRMÃ DE SANTOS

Macrina, filha mais velha de dez irmãos nasceu
na Cesaréia, na Capadócia no ano 327dC. Sua família
pertencia à aristocracia e seus membros viviam como
cristãos, mesmo sabendo dos riscos. Depois mudaram-se
para o Ponto , província romana localizada ao norte da
Capadócia. Hoje Turquia.

Sua avó, de quem ela herdou o nome
Macrina, também foi posteriormente considerada santa.
Seus pais, São Basílio, o Idoso e Santa Emélia, também
sofreram perseguições religiosas. 

O período em que Santa Macrina viveu (325-380
dC) foi marcado por muitos problemas. Um deles era a
perseguição aos cristãos de parte dos imperadores
romanos. Os avós de Macrina haviam perdido suas
propriedades por serem cristãos. O outro problema eram os
diferentes e errôneos ensinamentos que confundiam os
cristãos. Os cristãos necessitavam de catequistas e os
catequistas também precisavam aprender sobre as
verdades da fé para poder ensinar. Era preciso explicar
sobre a Criação, sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, sobre
nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo; que Jesus é
verdadeiro Deus e verdadeiro Homem. 

Como era costume à época a família já havia
acertado seu casamento com um rapaz. Infelizmente o noivo
faleceu antes do casamento.. Mas, Macrina decidiu ajudar a
mãe a cuidar dos irmãos, crescer nos estudos e na fé cristã.
Como sinal de sua nova vida com Jesus, usava um anel
pendurado no pescoço; acredita-se que esse anel continha
um fragmento da cruz na qual Cristo fora crucificado

5

Amor, e os guia pelo caminho
da salvação através da Minha

vinda aqui. EU amo vocês
todos e lhes dou o MEU

FILHO para que ELE possa
lhes dar a paz. 

Obrigada por terem
respondido ao Meu Chamado. 
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Domingo, 1° de julho

Vamos ler  2 Coríntiosi 8,7

Vós vos distinguis em tudo: na fé, na
eloqüência, no conhecimento, no zelo de todo o
gênero e no afeto para conosco. Cuidai de ser

notáveis também nesta obra de caridade.

Refletindo juntos:

Está escrito próprio para
nós que vivemos e
trabalhamos na Igreja e por
Ela!
Distinguir-se significa que
os outros, aqueles do
mundo, nos reconheçam
como cristãos, porque nos
amamos.

67

Vamos pintar!
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Terça-feira, 31 de julho

Vamos ler 1 São Pedro 1,22

Em obediência à verdade, tendes
purificado as vossas almas para

praticardes um amor fraterno sincero.
Amai-vos, pois, uns aos outros,

ardentemente e do fundo do coração.

Refletindo:

A última palavra do mês reafirma a 
Importância de  amar. 
Você está fazendo do amar o seu estilo de
vida?

7

Vamos pintar!
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Segunda-feira, 2 de julho

       Vamos ler São João 4,7

Veio uma mulher da Samaria tirar água. Pediu-
lhe Jesus: Dá-me de beber.

Refletindo:

Jesus está com sede ?!
Sim, de nós, do nosso
amor!
O que você pode dar a
ele hoje?
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Atividade!

Apenas um é o caminho que leva de Jesus!
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Segunda-feira, 30 de julho

Vamos ler Romanos 13,9

Pois os preceitos: Não cometerás adultério,
não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e
ainda outros mandamentos que existam, eles
se resumem nestas palavras: Amarás o teu

próximo como a ti mesmo

Refletindo:

Seguir Jesus significa
f a z e r u m a e s c o l h a
importante e abraçar o
bem. E que escolha eu quero
fazer hoje?

9

Atividade!

Aqui está o seu presente para Jesus: o que
tem dentro? Pinte as partes com o pontinho e
você vai ver  ...
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Terça-feira, 3 de julho
São Tomás Apóstolo

Vamos ler São João 4,16

Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu
marido e volta cá.

Refletindo:

Jesus ressalta a verdade do 
nosso coração sem nos
ofender, com delicadeza, e
com determinação: faça um
bom exame de consciência
hoje diante do crucifixo.
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Vamos pintar!
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Domingo, 29 de julho

Vamos ler Efésios 4, 1-3

Exorto-vos, pois, - prisioneiro que sou
pela causa do Senhor -, que leveis uma

vida digna da vocação à qual fostes
chamados, com toda a humildade e

amabilidade, com grandeza de alma,
suportando-vos mutuamente com

caridade. Sede solícitos em conservar a
unidade do Espírito no vínculo da paz

Refletindo:

Como está meu comportamento?
Coerente com o que Jesus nos
ensina? Humilde, doce e
generoso?
É hora de fazer um exame de
consciência. 11

Vamos pintar!
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Quarta-feira, 4 de julho

Vamos lerl Vangelo di São João 4,20

 Nossos pais adoraram neste monte, mas vós
dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar

Refletindo:

Diante de nossas perguntas,
às vezes impertinentes,
Jesus responde com doçura:
tenta abrir seu coração para
ele com sinceridade 61

Atividade!

Jogo dos 10 erros
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Sábado, 28 de julho

 
 Vamos ler São Mateus 13,24-26

Jesus propôs-lhes outra parábola: O
Reino dos céus é semelhante a um homem
que tinha semeado boa semente em seu

campo. Na hora, porém, em que os homens
repousavam, veio o seu inimigo, semeou
joio no meio do trigo e partiu. O trigo

cresceu e deu fruto, mas apareceu
também o joio.

Refletindo:
No mundo existe o
bem, mas também
existe o mal. Que
sementes de bem eu
estou jogando ao meu
redor? Eu estou dando
um bom exemplo?

13

Palavras cruzadas!

Insira as palavras do diálogo com Jesus
no diagrama

N

R

AMÉM                       JESUS
CORAÇÃO                REZAR
PERGUNTAR            DOM 
RESPONDER            GRAÇAS
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Quinta-feira, 5 de julho

            Vamos ler São Mateus 9,4

Jesus, penetrando-lhes os pensamentos,
perguntou-lhes: "Por que pensais mal em

vossos corações?

Refletindo:

Como meditamos durante estes dias, você
sabe que Jesus vê bem dentro de nossos
pensamentos. Não faz isso para nos julgar,
mas para renovar nossos corações.
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Vamos pintar!
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Sexta-feira, 27 de julho

Vamos ler 1 Coríntios 12,12

Porque, como o corpo é um todo tendo
muitos membros, e todos os membros do

corpo, embora muitos, formam um só
corpo, assim também é Cristo.

Refletindo:

Jesus é o corpo e nós somos parte do corpo
de Jesus, portanto todos irmãos. É por isso
que Jesus nos ensina a respeitar e amar uns
aos outros.
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Vamos pintar!
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Sexta-feira, 6 de julho

  Vamos ler São Mateus 22,38-39

Este é o maior e o primeiro mandamento. 
E o segundo, semelhante a este, é:

Amarás teu próximo como a ti mesmo 

Refletindo:

Como é fácil me amar. E os outros? Como posso
 amar quem vive em torno de mim na família, 
na escola, com amigos?
Jesus nos pede apenas isso.
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Atividade!

Copie aqui um pedaço de uma canção que você
canta para Jesus para louvá-lo pelo que ele faz
por você

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________
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Quinta-feira, 26 de julho

Vamos ler São Mateus 13,16

Mas, quanto a vós, bem-aventurados os vossos
olhos, porque vêem! Ditosos os vossos ouvidos,

porque ouvem!

Refletindo:

Oh sim, somos realmente abençoados! Você
não sente vontade de cantar ao Senhor por
Suas maravilhas?
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Atividade!

Ajude a criança a alcançar seu amigo,
coletando as letras espalhadas pela
estrada

P

E

R
D

Ã

O

A

S

T

I

F

C

G

U

_ _ _ _ _ _ 
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Sábado, 7 de julho

Vamos ler São Mateus 9,17

Não se coloca tampouco vinho novo em
odres velhos; do contrário, os odres se

rompem, o vinho se derrama e os odres se
perdem. Coloca-se, porém, o vinho novo em
odres novos, e assim tanto um como outro

se conservam.

Refletindo:

Quando decidimos andar com o Senhor nos 
tornamos como novos odres com vinho novo e bom.
Tentamos preservar esse bom vinho para não 
misturá-lo com o velho vinho dos nossos pecados.
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Vamos pintar!
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Quarta-feira, 25 de julho

Vamos ler  São Lucas 6,36

Sede misericordiosos, como também
vosso Pai é misericordioso.

Refletindo:

Jesus nos diz que a misericórdia e o perdão
cobrem muitos pecados e nos levam a imitar o Pai.
Nós sabemos como perdoar aqueles que nos
ferem?
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Vamos pintar!



20

Domingo, 8 de julho

Vamos ler 2 Coríntios 12,9-10

Mas ele me disse: Basta-te minha graça, porque é na
fraqueza que se revela totalmente a minha força.

Portanto, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas,
para que habite em mim a força de Cristo. Eis por que

sinto alegria nas fraquezas, nas afrontas, nas
necessidades, nas perseguições, no profundo desgosto

sofrido por amor de Cristo. Porque quando me sinto
fraco, então é que sou forte

Refletindo:

No momento do julgamento, o Senhor está conosco
e ele nunca nos deixa. Como eu me comporto
quando estou triste e me sinto fraco?
A quem eu peço ajuda? Nós devemos aprender
 a invocar Deus.
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Atividade!

Caça-palavras
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Terça-feira, 24 de julho

Vamos ler Gálatas 5,14

porque toda a lei se encerra num só
preceito: Amarás o teu próximo como

a ti mesmo 

Refletindo:
Quem é o nosso próximo? Hoje
pensamos nas pessoas próximas a nós, e
neste dia tentamos colocar em prática o
amor que Jesus nos ensina, por exemplo, 
tentamos ser gentis e disponíveis.
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Atividade!

Para cada letra da palavra socorro, encontre uma
palavra que diga seu valor
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Segunda-feira, 9 de julho

Vamos ler Romanos 13,8

A ninguém fiqueis devendo coisa alguma,
a não ser o amor recíproco; porque aquele
que ama o seu próximo cumpriu toda a lei.

Refletindo:

Jesus ainda nos pede para amar o próximo
sem ficar cansado e sem esperar nada em troca
. Este é o nosso primeiro dever.
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Vamos pintar!
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Segunda-feira, 23 de julho

Vamos ler São Mateus 18,33

Não devias também tu compadecer-te de
teu companheiro de serviço, como eu tive

piedade de ti?

Refletindo:

O Senhor nos ensina a perdoar para
sermos perdoados também. Vamos
pensar se temos alguém próximo a
nós, a quem podemos perdoar um
erro ou ofesa  e buscamos a
reconciliação.
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Vamos pintar!
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Terça-feira, 10 de julho

Vamos ler São João 13,33-35

Filhinhos meus, por um pouco apenas ainda
estou convosco. Vós me haveis de procurar,
mas como disse aos judeus, também vos digo
agora a vós: para onde eu vou, vós não podeis
ir. Dou-vos um novo mandamento: Amai-vos
uns aos outros. Como eu vos tenho amado,
assim também vós deveis amar-vos uns aos

outros. Nisto todos conhecerão que sois meus
discípulos, se vos amardes uns aos outros.

Refletindo:
Dizemos que somos amigos de Jesus, mas as palavras
 não são suficientes. Ele nos pede para provar isso 
com amor que temos em relação uns aos outros.
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Atividade!

Tente este jogo com seus amigos: um é vendado e
outro o guia com palavras ou segurando-o pela
mão ao longo de um caminho com alguns
obstáculos. Depois de trocar papéis, contem uns
aos outroso que sentiram no mmomento  de
confiar e e no momento de dirigir.
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Domingo, 22 de julho

Vamos ler o Salmo 22,1-3

O Senhor é meu pastor, nada me faltará. 
Em verdes prados ele me faz repousar.
Conduz-me junto às águas refrescantes, 

restaura as forças de minha alma. Pelos
caminhos retos ele me leva, por amor do

seu nome.

Refletindo:
Que alegria ter o
Senhor ao nosso
lado em todos os
momentos! Ele sabe
o que precisamos e
não nos faz faltar
nada. Quem pode
fazer isso além
Dele? 25

Atividade!

Recomponha a frase colocando os círculos em
ordem crescente

Vos 
dou

um

que vos 
ameis

unsNovo
Mandamento

aos outros
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Quarta-feira, 11 de julho

Vamos ler 1 Coríntios 13,7

(A caridade) Tudo desculpa, tudo crê,
tudo espera, tudo suporta.

Refletindo:

É fácil amar aqueles que nos amam, 
mas é  difícil
amar quem nos irrita.
Hoje, Jesus nos incita a sermos 
pacientes
e confiar nele, sempre.
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Vamos pintar!
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Sábado, 21 de julho

Vamos ler o Salmo 9,35

Entretanto, vós vedes tudo:
observais os que penam e sofrem, a fim

de tomar a causa deles em vossas mãos. É
a vós que se abandona o infortunado, sois

vós o amparo do órfão.

Refletindo:

O Senhor está ao nosso lado no momento da
dor e leva o nosso sofrimento para si
para torná-lo mais suportável.
Eu confio no Senhor e invoco-o na tribulação?
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Vamos pintar!
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Quinta-feira, 12 de julho

Vamos ler São Mateus 10,7-8

Por onde andardes, anunciai que o Reino
dos céus está próximo. Curai os doentes,

ressuscitai os mortos, purificai os
leprosos, expulsai os demônios.

Recebestes de graça, de graça dai!

Refletindo:
O amor ao qual Jesus
nos convida é muito
prático e não
não pede nada em troca.
O que você fará hoje por amor?
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Atividade!

Jogo dos dez erros
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Sexta-feira, 20 de julho

Vamos ler São João 17,23

Eu neles e tu em mim, para que sejam
perfeitos na unidade e o mundo
reconheça que me enviaste e os

amaste, como amaste a mim.

Refletindo:

Jesus quer que tenhamos
as mesmas coisas que Ele 
tem. Vamos tentar ser
generosos da mesma
 maneira
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Atividade!

Aqui estão as instruções para construir uma
caixa onde você pode colocar um bilhete de afeto
ou algo para doar
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Sexta-feira, 13 de julho

Vamos ler 1 Coríntios 13,13

Por ora subsistem a fé, a esperança e a
caridade - as três. Porém, a maior delas é a

caridade.

Refletindo:

Jesus realmente nos ensina a amar
e ele insiste muito para nos ensinar como nos abrir
aos outros com um coração sincero e 
misericordioso.
Hoje como eu também posso ter
o coração de Jesus? 

43

Vamos pintar!



42

Quinta-feira, 19 de julho

Vamos ler São Mateus 11,28-30

Vinde a mim, vós todos que estais aflitos sob o
fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre
vós e recebei minha doutrina, porque eu sou

manso e humilde de coração e achareis o
repouso para as vossas almas. Porque meu jugo

é suave e meu peso é leve.

Refletindo:

Quando estamos cansados e tristes, 
nossa força e consolo é somente Jesus.
Vamos colocar nossos medos e os nossas
preocupações Nele e Ele nos ajudará .
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Vamos pintar!



32

Sábado, 14 de julho

Vamos ler São Mateus 10,32-33

Portanto, quem der testemunho de mim diante
dos homens, também eu darei testemunho dele

diante de meu Pai que está nos céus. Aquele,
porém, que me negar diante dos homens,

também eu o negarei diante de meu Pai que
está nos céus.

Refletindo:

Estamos com vergonha de falar de
Deus diante de nossos amigos?
Jesus nos diz para não se envergonhar
e dar nosso testemunho.
Então ele também nos 
receberá um dia
como nós recebemos
ele em nosso coração.

41

Atividade!

Remova as palavras que o incomodam e deixe as
que o ajudam a ouvir



40

Quarta-feira, 18 de julho

    Vamos ler São João 15,12

Este é o meu mandamento: amai-vos
uns aos outros, como eu vos amo.

Refletindo:

Porque Jesus continua nos repetindo de
amar uns aos outros?
Talvez porque nossos ouvidos estão 
fechados e nós não ouvimos
suficiente Sua voz ...
Hoje tentamos ficar em silêncio
para verifica se estamos
escutando Sua voz.
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34

Domingo, 15 de julho

Vamos ler Amós 7,15

O Senhor tomou-me de detrás do
meu rebanho e disse-me: Vai e
profetiza contra o meu povo de

Israel.

Refletindo:

O Senhor nos chama e nos envia para O testemunhar 
 no mundo. Eu posso ouvir a voz do Senhor 
na minha Vida? Que vozes eu ouço ao meu redor?
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Vamos pintar!



38

Terça-feira, 17 de julho

Vamos ler São João 14,21

Aquele que tem os meus mandamentos e os
guarda, esse é que me ama. E aquele que me
ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e

manifestar-me-ei a ele.

Refletindo:

Como esta Palavra de hoje nos 
conforta!
O que você vai fazer hoje para 
fazer o que Jesus
te pede?
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Vamos pintar!
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Segunda-feira, 16 de julho
Nossa Senhora do Carmo

Dia da Missão Belém

Vamos ler São João 3,17

Pois Deus não enviou o Filho ao mundo
para condená-lo, mas para que o mundo

seja salvo por ele.

Refletindo: 

Esta é a nossa certeza, isto é, que Jesus está 
vem a nós por amor! Que alegria!
Agradeço-lhe com todo meu coração

37

Atividade!

Construa um coração seguindo as instruções e
entregue a Jesus depois de escrever seus
agradecimentos por seu grande amor por você


