






















Pág. 12                                                                                                                                                                                                   BOAS NOVAS  março/abril 2017

Jesus quer que todo mundo 
conheça uma verdade muito 
preciosa: Que Ele é o Pão da Vida. 

Ele disse para seus discípulos: 
“Eu Sou o Pão da Vida; quem 
vem a mim, nunca terá fome...”.

Nós sentimos fome quando 
estamos com a barriguinha vazia, 
não é mesmo? E quando chega a 
tarde, sentimos aquela vontade de 
comer um pãozinho para matar a 
fome, não é verdade? Entretanto, 
esse é o alimento do nosso corpo. 
Precisamos também alimentar a 

nossa alma. O Senhor Jesus é o Pão que mata a fome que todos nós 
temos de Deus! E como é que nós podemos comer deste Pão, que é o 
Senhor Jesus? Quando fazemos a Primeira Comunhão, encontramos 
Jesus; Ele está verdadeiramente presente na Eucaristia. 

Todos nós nascemos com fome de DEUS. O nosso pecado nos 
deixou vazios da presença D’Ele. A solução é reconhecermos nossa 
fome de Deus e simplesmente irmos até Aquele que é o “O PÃO DA 
VIDA”, O Senhor JESUS! 

Portanto, crianças, entrar para a Catequese é o primeiro passo rumo 
à Primeira Comunhão, para estarmos juntinho de Jesus na Eucaristia.

FIQUE LIGADO

Na Catequese, durante o intervalo 
para o lanchinho, a menininha fala 
para a catequista: Tia, eu acho que 
sou muito boazinha, sempre divido 
o lanche da Isabel comigo.

Que todas as pessoas necessitadas sejam 
amadas e respeitadas assim como nós 
somos. Amém

Rayssa Fernandes

Catequizanda da Paróquia Nossa 
Senhora da Conceição e São José

COISA DE CRIANÇACANTINHO DA ORAÇÃO

A misericórdia de Deus: A Eucaristia

Ser catequista é uma oportunidade que 
nós temos de passar a mensagem de 
Amor, que é Cristo. Eu agradeço por 
isso.

Micheline Cunto de Melo Cordeiro
Catequista da Paróquia Nossa 
Senhora da Conceição e São José

MURAL DO CATEQUISTA
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