


Eu li que Lourdes
é uma cidade
na França.

vejam! este mês
temos a história de

nossa senhora
de lourdes.

e ela é bem
interessante.

Que ilustração
linda!

é isso mesmo,
felipe.

Acho que a festa
dela é dia 11 de

fevereiro.



era uma vez... três amigas que foram buscar lenha no campo perto da vila. era bernadette
soubirous, de 14 anos, sua irmã marie TOINETTE, DE 11 ANOS, E a amiga jeane abadie, de 12 anos.

ao passarem por uma gruta,
bernadette ouviu uma

voz chamando-a.
curiosa, bernadette entrou
na gruta e viu uma jovem

senhora vestida de branco,
com uma faixa azul na cintura
e um rosário em suas mãos.

conversaram e rezaram juntas.
depois, maria desapareceu.

isso se repetiu com
as 3 meninas
várias vezes. 



a notícia se espalhou e as pessoas foram
até a gruta para ver nossa senhora de
lourdes, mas só as meninas a viam.

ficaram revoltados
e falavam que era

mentira das meninas.

bernadette era firme. dizia que
nossa senhora pediu que fosse
construída uma capela naquele
local e que todos deviam rezar

o terço sempre.

como o povo não acreditava porque não via, nossa senhora
disse para bernadette cavar o chão com as próprias mãos.

ela cavou e começou a
brotar água e nunca

mais parou.

o povo acreditou
e depois descobriu que a
água realizava curas.



muitas curas e milagres
ocorrem com a oração do
terço e com as águas de

lourdes.

agora lá
tem um lindo
santuário.

na igreja em lourdes,
tem um lindo mosaico feito

pelo padre rupnik.

nossa! é o
mesmo padre que
está fazendo os

mosaicos...

que vão
ficar nas fachadas

da casa da mãe
aparecida.

é parte
da jornada

bíblica.
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