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VOU REZAR
VOCAÇÕES

Consegues colocar o número da semana pela qual vais rezar por cada vocação?
www.infancia.opf.pt

“JESUS CHAMA:

VEM E SEGUE-ME!” Mt 9,9

VOCAÇÃO MATRIMONIAL
........ SEMANA

VOCAÇÃO RELIGIOSA
........ SEMANA

Há diversas vocações:
vocação sacerdotal
vocação matrimonial
vocação à vida consagrada
vocação do cristão leigo
Ao participarmos dessas celebrações não podemos esquecer-nos da vocação
primeira e mais importante de todas: a vocação à vida cristã e, consequentemente,
à santidade! Todos somos vocacionados à santidade e fora desse caminho não
temos como viver bem qualquer que seja a nossa vocação pessoal.

VOCAÇÃO SACERDOTAL
........ SEMANA
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JUNTA-TE A NÓS E ESCREVA AS TUAS IDEIAS

VOCAÇÃO LAICAL
........ SEMANA

Escreve-nos para: Infância Missionária - Rua Ilha do Príncipe, 19 - 1170-182 Lisboa missio.omp@netcabo.pt

DONATIVO
SE QUISERES AJUDAR OUTRAS CRIANÇAS ENVIA O TEU DONATIVO PARA:
Infância Missionária \ Rua Ilha do Príncipe, 19 \ 1170-182 Lisboa

OU PARA A CONTA: 0033 0000 0002 3521 43405
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Certeza já conheces a Nossa Senhora de Fátima...”O manto azul da Virgem a pele alva
encobria, a veste branca de luz adornava a escuridão. No céu brilhava a estrela guia... “
CONSEGUES DESENHAR A IMAGEM DE NOSSA SENHORA DA ÍNDIA, JAPÃO E VIETNAME
CONFORME AS CITAÇÕES INDICADAS AO LADO ?

pela VIDA DE NOSSA SENHORA

SETEMBRO

MÊS DO NASCIMENTO DE NOSSA SENHORA...
A Natividade de Maria é uma festa litúrgica da Igreja Católica celebrada no dia 8 de
setembro, nove meses após a sua Imaculada Conceição, celebrada a 8 de dezembro. A
mesma festa é celebrada também nas outras igrejas cristãs e nos outros continentes.
O continente da Ásia foi sempre lugar especial. Lá, pela primeira vez, foram
edificados os santuários dedicados à Santíssima Virgem Maria.

Aqui podemos conhecer alguns mais conhecidos:

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

NOSSA SENHORA DE VELANKANNI

- Santuário de Nossa Senhora da Boa Saúde de Velankanni na Índia,
onde a Virgem Maria apareceu em 1580 a um jovem hinduísta
“Em determinado momento o menino se deteve debaixo de uma árvore localizada perto
de um reservatório de água. Apareceu-lhe então uma Senhora com um menino nos
braços, pedindo-lhe um pouco de leite para dar à criança.”
- Santuário de Nossa Senhora de Akita no Japão,
onde a Virgem Maria apareceu em 1973 a irmã japonesa Agnes
“...uma imagem de madeira de três pés de altura da Virgem a chorar em chamas com
luz. A estátua falou com Agnes e pediu-lhe que orasse pela reparação dos pecados da
humanidade. Após a aparição, Agnes e as outras freiras descobrem uma ferida
sangrenta na mão da imagem.”
- Santuário de Nossa Senhora de Lavang na Vietname,
onde a Virgem Maria apareceu em 1798 a um grupo dos católicos vietnamitas
”Nossa Senhora apresentava-se majestosa, belamente vestida, tendo o Menino Jesus
nos braços e escoltada por dois Anjos. Chamou a atenção dos católicos o fato de Ela
levar uma longa capa aos ombros.”
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NOSSA SENHORA DE AKITA

NOSSA SENHORA DE LAVANG

