Qual é...
O dia mais belo? Hoje.
Sugestão:
A coisa mais fácil? Enganar-me.
Questiona-te
sobre estas
O maior obstáculo? O medo.
perguntas.
O maior erro? Desprezar-me.
Conhece-te.
A raiz de todos os males? O egoísmo.
Dá a tua própria
resposta. Partilha
A distracção mais bela? O trabalho.
connosco, se
A pior derrota? O desalento.
quiseres.
Os maiores professores? As crianças.
A primeira necessidade? Comunicar-me.
O que me faz mais feliz? Ser útil aos outros.
O maior mistério? A morte.
O pior defeito? O mau humor.
A pessoa mais perigosa? A mentirosa.
O pior pensamento? A raiva.
O presente mais belo? O perdão.
O mais imprescindível? Rezar.
O caminho mais rápido? O correcto.
A sensação mais gratificante? A paz interior.
A expressão mais eficaz? O sorriso.
O melhor remédio? O optimismo.
A maior satisfação? O dever cumprido.
A força mais potente do universo? A Fé.
As pessoas mais necessárias? Os pais.
A coisa mais bela? O Amor.
Madre Teresa de Calcutá
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Ol@ jovem,
Paz e Bem!
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Tudo bem?
Connosco vai tudo bem.
Neste boletim, vamos te dar informações, sobre este mês dedicado
ao Preciosíssimo Sangue, muito pouco conhecido.
Passaremos a divulgar mais um episódio da “Luz de Assis” e
Já podes escutar este episódio na NRC (net radio católica) aos
sábados a partir das 19h em www.netradiocatolica.com
Descobre na tua oração que o mais importante na vida é o bem que
fazes e o amor que pões nas coisas.

Dia 2 de Julho, Preciosíssimo Sangue
Dia 16 de Julho, Nossa Senhora do Carmo
Dia 25 de Julho, São Tiago, Apostolo (Padroeiro do
Louriçal)

«Se com Ele sofreres, com Ele reinarás.» ( St ª Clara)

Infância e Juventude...

Agora, chega o meu primo Rufino. Certamente, nos dirá algo de
novo, porque está sempre a par dos novos feitos de Francisco.
- Sê bem-vindo, Rufino!
- Clara! Venho ansioso por te contar! –diz Rufino- Há dias
encontrei Francisco à saída da cidade. Levava consigo ligaduras
e pomadas. E disse-me que ia tratar dos leprosos. Fiquei
estupefacto... depois de esbanjar tanto dinheiro pelos pobres
dedica-se agora a restaurar igrejas e a tratar dos leprosos...
- Rufino, o Francisco consegue estar ao pé deles? Não tem medo
do contágio?

No dia seguinte, João estava lá
de novo, com dois discípulos.
Vendo Jesus que passava,
apontou: «Eis o Cordeiro de
Deus». Ouvindo estas palavras, os
dois discípulos seguiram Jesus.
Jesus virou- Se e, vendo que O
seguiam, perguntou: «Que
procurais?» Eles disseram: «Rabi,
onde moras?» Jesus respondeu:
«Vinde ver».

- Não! Francisco sente-se muito feliz e esta felicidade
transparece-lhe no rosto. Mas seu pai, Pedro Bernardone, rico
comerciante de tecidos ameaça deserdá-lo.
Não posso esquecer o que Rufino me disse. Francisco ficou
diferente, já não se importa com as cavalgadas, com as cantigas
trovadorescas... enfim algo mudou nele. Só se interessa pelos
leprosos e restaurar igrejas. Sinto que Jesus lhe falou ao coração,
pois ninguém ama o que não conhece.
(continua...)

Segundo o Santo Padre João XXIII, a
devoção ao Preciosíssimo Sangue pode e
deve manifestar-se:

Agora, tu...PARTICIPA CONNOSCO:

2- Recebendo-O na Sagrada Comunhão,
mesmo só sob as espécies de pão, pois
desta maneira, os fiéis que d’Ele se
aproximarem dignamente receberão os
mais abundantes frutos da redenção, da
ressurreição e da vida eterna.

1- O que foi que Rufino veio contar a Clara?
2- O que era que Francisco fazia antes de se
converter?
3- Que fazia Francisco aos leprosos?
(a uma assídua participação em todas as edições, nesta
secção e na adivinha,
no final do ano, 31 de Dezembro, receberás um
PRÉMIO.)

1- Venerando-O no Santíssimo
Sacramento, principalmente no momento
da Elevação do Sagrado Cálice, na Santa
Missa.

3- Honrando-O com especiais orações e
com a Ladainha, principalmente durante o
mês de julho, que é o mês dedicado ao
Preciosíssimo Sangue de Nosso Senhor
Jesus Cristo.

Qual é coisa, qual é ela,
Que é redonda como o sol,
Tem mais raios do que
uma trovoada e anda
sempre aos pares?

