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ENCARTE DA REVISTA ROGATE 372

Preparação: Imagem do Sagrado Coração; 

pequenos corações feitos de cartolina (ao 

entrar, cada participante receberá um).

ANIMADOR: O Coração de Cristo é 

sagrado. Nele habitam todos aqueles e 

aquelas que nele creem e permanecem. 

TODOS: Sagrado Coração de Jesus, nós 

cremos em vós!

LEITOR 1: Sua bondade e misericórdia 

são infinitas, pois acolhe a todos sem fazer 

qualquer distinção.

LEITOR 2: Ele nos pede que permaneçamos 

no amor, que abramos também o nosso 

coração à humildade, à mansidão.

TODOS: Ó, meu Senhor, fazei nosso 

coração semelhante ao vosso!

ANIMADOR:  Jesus nos convida a 

retomarmos as forças em seu coração 

manso e humilde. Ouçamos.

Ler Mateus 11,25-30

Cada participante dirá: “Ó, meu Senhor, fazei o 

meu coração semelhante ao vosso” e depositará 

o recorte junto à imagem, de modo a formar um 

coração (com todos os outros) ao redor dela.

LEITOR 3: Ter o coração igual ao de Jesus 

é abrir-se ao amor, à caridade, à acolhida 

do outro, a Deus de forma íntegra e fiel.

LEITOR 4: É sentir-se pleno do amor de Deus 

e anunciá-lo, por meio de atitudes, a todos.

TODOS: Senhor, despertai-nos para a 

caridade, a fim de que nos abramos cada 

vez mais aos mais necessitados; consolai-

nos em nossas aflições; ajudai-nos a 

carregar os pesados fardos e fortalecei-

nos cada vez mais no amor. Sagrado 

Coração de Jesus, fonte de vida, fazei o 

nosso coração semelhante ao vosso! 



Amor
Mentira Vaidade

Violência

Respeito Cuidado
Falsidade

Bondade

Egoísmo
Gentileza Amizade

Preguiça

 NAS FESTAS 
JUNINAS, GOSTO

 MUITO DA BRINCADEIRA 
DE ACERTAR A BOCA DO

 PALHAÇO. VAMOS BRINCAR
 JUNTOS, ACERTANDO 

SOMENTE COISAS BOAS?



PRONTO! 
VOU ARRASAR 

NA FESTA!

O QUE
 HOUVE,
AMIGA? 

HAVIA COMPRADO 
ESTE VESTIDO PARA 
A FESTA. VEJA SÓ 

O ESTRAGO!

ACALME-SE. 
VENHA.

TE EMPRESTO ESTE 
MEU VESTIDO E ESTÁ 

TUDO RESOLVIDO. 
AFINAL, AMIZADE É 

TAMBÉM  PARA
 ESSES MOMENTOS!

FELIZ DIA
 DA AMIZADE!

DING, 

DONG!

A CAMPAINHA!
DEVE SER A GABI.

R
ASG

!!

OBRIGADO, “MIGA”, 
VOCÊ É DEMAIS!

AI! 

SNIFF!

MAIS TARDE.

FIM.

QUE VESTIDO
 LINDO!

A amizade vale muito!



Subsídio infanto-juvenil para o trabalho vocacional na catequese, escola, família ou comunidade. O educador ou educadora deve 
acompanhar as crianças nas atividades e reflexões, usando de criatividade. Roteiro: Daniel Leão. Arte e diagramação: Osmar Koxne.
Valor unitário:  (pedido mínimo de 10 unidades).R$ 0,50
Contatos: e-mail: assinaturas@rogate.org.br  -  Tel./Fax: (11) .  Visite o site: 3932-1434 / 3931-3162 www.triguito.org.br

“Enviai, Senhor, operários e operárias à vossa messe”“Enviai, Senhor, operários e operárias à vossa messe”

No primeiro dia de junho celebramos 
Santo Aníbal,

 pai dos órfãos e dos pobres.
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