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“Guia de Luz na Vida de seu
Filho”

Para refletir:

Datas comemorativas:

De todos os nomes pelos quais é chamado,
Deus certamente prefere o de Pai.
Ortega Y Gasset
Há vários tipos de pai: os que são e sabem
que são; os que são e não sabem que são; os
que são e se portam como se não fossem; e
os que não são e se portam como se fossem.
Só os primeiros e os últimos merecem ser
chamados de pai.
Sir Richard Burton

1) Dia Mundial da Amamentação:
2) Dia Nacional da Saúde:
3) Dia Internacional dos Povos Indígenas:
4) Dia do Estudante:
5) Dia Internacional da Juventude:
6) Dia Nacional das Artes
7) Dia do Canhoto:
8) Dia dos Pais:
9) Dia do Folclore:
10) Dia do Soldado:
11) Dia Nacional de Combate ao Fumo:

01/08
05/08
09/08
11/08
12/08
12/08
13/08
13/08
22/08
25/08
29/08

Mensagem do mês:

A Oração do Pai Nosso
O Mestre Jesus, atendendo ao pedido de seus apóstolos, para que lhes ensinasse a rezar,
criou o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na sua
simplicidade.
A oração, que Jesus nos ensinou, resume, sob a mais singela forma, todos os deveres do
homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo.
Oremos, então:
Pai Nosso
Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o Vosso nome.
Venha a nós o Vosso Reino.
Seja feita a Vossa vontade,
assim na Terra como no Céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal.
Amém!
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