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Ano 2021 – acolhida

ENSINO FUNDAMENTAL II E ENSINO MÉDIO
Nas aventuras que podemos fazer pela história da humanidade, este ano de 2021 é o início
de uma nova década. Assim, o calendário que seguimos hoje tem a ver com a história da
humanidade. E neste modelo de calendário se estabeleceu que o início das décadas são contadas a partir de um ano que tenha o número 1 (um), como último número – exemplo 2021, e
que tenha terminado o ano anterior com o número 0 (zero) – exemplo 2020. Portanto, damos
início aqui a uma nova década.
Então, a primeira década do século 21 foi do ano de 2001 ao ano de 2010. A lógica que se
estabeleceu para isso, nos calendários, é que a contagem de uma nova década é uma questão matemática e não tem a ver com o conceito de dez, ou de decênio. Decênio equivale
simplesmente a qualquer período de 10 anos.
Vivemos atualmente em um tempo chamado por diversos estudiosos de ‘mudança de época’.
Isso quer dizer que é um tempo de novos e diferentes desafios, nunca vividos antes pela
humanidade. E será que isto significa dizer, de verdade, que entramos numa nova década?
Será que esta nova década pode ser diferente e melhor para as pessoas e para a nossa casa
comum, o Planeta Terra?
Para dar conta de responder da melhor forma a essas e a outras perguntas, sabemos que
isso depende também um pouquinho de cada um de nós. Por isso, precisamos nos perguntar: como pensamos e nos propomos a viver este novo ano, apesar dos desafios da pandemia do Covid-19? No que podemos contribuir para que esta nova década possa ser melhor
para todos?
De qualquer forma, as dificuldades que enfrentamos nos últimos tempos nos ensinaram
uma lição de vida. A lição de que precisamos ser mais SOLIDÁRIOS uns com os outros,
SOLIDÁRIOS com a natureza, SOLIDÁRIOS com nós mesmos. E, para ser SOLIDÁRIO,
“só tem um jeito, de cuidar da gente. Mas cuidar da gente acontece cuidando do outro”.
(Roberto Custódio).
Neste ano, de 2021, o calendário civil – que é seguido por toda a humanidade, e o calendário
religioso cristão – que é seguido por uma grande parcela dos povos no mundo todo, propõe
diversos temas que, se quisermos, podem nos ajudar no exercício da SOLIDARIEDADE para
com nós mesmos, para com os outros e para com a nossa casa comum, o Planeta Terra.
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Este é o ano:
Do início de uma NOVA DÉCADA.
■ Internacional para a ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, proclamado pela
Organização das Nações Unidas, a ONU, e pela Organização Internacional do Trabalho,
a OIT.
■ Da Campanha da Fraternidade Ecumênica. Com o tema: FRATERNIDADE E DIÁLOGO: compromisso de amor. E o lema: “Cristo é a nossa paz: do que era dividido fez
uma unidade”. (Ef 2,14).
■ Com a descoberta de uma vacina potente que possa vencer o vírus do Covid-19, para
se ter uma saúde pública mais segura e saudável.
E, como diz o Papa Francisco, “ser solidário é dar o melhor de si pelos que sofrem”. Portanto,
este é um ano feito para cada um dar o melhor de si e construir um mundo mais bonito e
feliz para todos.

ABENÇOADO ANO DE 2021
E MUITOS APRENDIZADOS SOLIDÁRIOS...

Ir. Adair Aparecida Sberga e Ana Paula Costa e Silva
Diretoras Executiva da Rede Salesiana Brasil de Escolas
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Orientações gerais para as acolhidas
Lembre-se que a prática da Acolhida foi deixada pelo amado Dom Bosco, funciona como
gotas de água que irrigam o coração dos educandos, tornando-os um terreno propício para
o crescimento de virtudes e valores. Ao ministrar esse balsamo o faça com convicção e com
muito desejo de bem. Faça um silenciamento, conduza a escuta do ambiente, oriente a fechar
os olhos e tentar imaginar o cenário e os personagens, dessa forma haverá mais eficácia e
envolvimento.

Início

Sinal da Cruz
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Bom-Dia | Boa-Tarde | Boa-Noite
(Partilhar a leitura do dia do livro Acolhida 2021)
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SUGESTÕES DE ORAÇÕES PARA AS DATAS

CELEBRATIVAS SALESIANAS
Oração a São Domingos Sávio (Todo dia 6 do MÊS)
Angélico Domingos Sávio, que, na escola de Dom Bosco, aprendeste a seguir os cami- nhos
da santidade juvenil, ajuda-nos a imitar-te no amor a Jesus, na devoção a Maria e no zelo
pelas almas; e faze que, praticando também nós o propósito de antes morrer que pecar,
alcancemos a eterna salvação. Amém.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio agora e sempre. Amém.
São Domingos Sávio. Rogai por nós.
MADRE MAZZARELLO (Todo dia 13 do MÊS)
Ó Santa Maria Mazzarello vi no teu rosto a paz serena de quem muito amou a juven- tude. Vi
a alegria de quem só fez o bem espalhando esperanças e amor. Vi a coragem da mulher forte
que lutou por um mundo mais humano e mais feliz, trilhando o caminho de Jesus. Ensina-nos
a alegria pura que brilha nos olhos porque vem de dentro, da sabedoria do Espírito. Amém.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio agora e sempre. Amém.
Santa Maria Mazzarello. Rogai por nós.
Oração a São João Bosco (Todo dia 16 E 31 do MÊS)
Ó São João Bosco, Pai e Mestre da juventude, que tanto trabalhastes para a salvação das
almas, sede nosso guia na santificação de nossa alma e na salvação do próximo; ajudai-nos
a vencer as paixões e o respeito humano; ensinai-nos a amar a Jesus Sacra- mentado, Maria
Auxiliadora e o Papa; e alcançai-nos de Deus uma boa morte, a fim de que possamos unir-nos
um dia convosco no Paraíso. Amém.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio agora e sempre. Amém.
São João Bosco. Rogai por nós.
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Oração à Beata Laura Vicuña (Todo dia 22 do MÊS)
Ó Beata Laura Vicuña, tu que viveste até o heroísmo tua configuração a Cristo, acolhe a nossa
confiante oração. Obtém as graças de que necessitamos e ajuda-nos a aderir com coração
puro e doce à Vontade do Pai. Doa às nossas famílias a paz e a fidelidade. Faze com que
mesmo na nossa vida, assim como na tua, resplandeçam fé coerente, pureza corajosa, caridade atenta e solícita para o bem dos irmãos. Amém.
Oração à Nossa SENHORA Auxiliadora (Todo dia 24 do MÊS)
À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas SÚPLICAS em
nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó virgem gloriosa e bendita.
Amém.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio agora e sempre. Amém.
Nossa Senhora Auxiliadora. Rogai por nós.

Oferecimento do dia
Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Orações
Espírito Santo
Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do Vosso
Amor. Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos: Ó Deus
que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos
retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por
Cristo Senhor Nosso. Amém.
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.
Ave Maria
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito
é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e
na hora da nossa morte. Amém.
Glória
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era, no princípio, agora e sempre. Amém.
Santo Anjo
Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, desde que a ti me confiou a piedade divina,
sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Amém.
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Jaculatórias

Escolha uma das jaculatórias abaixo
■ Põe tua mão, minha rainha. Põe tua mão antes da minha.
■ Jesus manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao Vosso. (Todas
as sextas-feiras)
■ Louvemos noite e dia os Nomes Santíssimo de Jesus, José e Maria.
■ Querida mãe Virgem Maria, fazei que eu salve minha alma.
■ Meu Deus! Eu creio, adoro, espero e amo-Vos. Peço-Vos perdão pelos os que não
creem, não adoram, não esperam e não Vos amam.
■ Jesus, Maria e José: minha família vossa é.

INVOCAÇÕES
São João Bosco, rogai por nós.
Madre Mazzarello, rogai por nós.
São Domingos Sávio, rogai por nós.
Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós.

Final

Sinal da Cruz
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém.
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Indicações do que foi priorizado para a

composição desta ACOLHIDA
■ O calendário letivo anual.
■ As principais festas do calendário litúrgico da Igreja Católica, como: Quaresma, Semana
Santa, Páscoa; Maio, mês de Nossa Senhora/Mulheres; Junho, Festas Juninas; Agosto,
mês Vocacional; Setembro, mês da Bíblia; Outubro, mês Missionário, entre outras.
■ O calendário Salesiano no que concerne às comemorações de Dom Bosco, Madre
Mazzarello e Nossa Senhora Auxiliadora.
■ As citações bíblicas seguem a liturgia diária oficial da Igreja Católica e da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). E, neste ano, a Liturgia e o Evangelho do Ano B.
■ Tradução bíblica: BÍBLIA SAGRADA, Edição Pastoral, São Paulo: Paulinas, 1990.
■ A cultura brasileira, como: maio, mulher; junho, festas juninas; julho, férias/recesso,
dentre outras.
■ Para cada mês, um tema é proposto com uma chamada na perspectiva da VIDA.
■ As histórias narradas são de domínio público e/ou reescritas.
■ Textos escritos motivadores para a reflexão de uma data específica do mês, da semana
ou do dia, com foco infanto-juvenil.
■ Fazer um elo entre história/texto, reflexão, citação bíblica e oração, buscando conectar com a vida escolar do adolescente e do jovem.
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JANEIRo

7

Janeiro

A ALEGRIA DA VIDA
Neste mês nos propomos a pensar, refletir, aprofundar e vivenciar o tema: a alegria da vida.
Estamos começando com vida e alegria a nossa caminhada deste novo ano e da nova década
que se anuncia. É uma caminhada muito importante, já que temos pela frente uma oportunidade para conhecer pessoas diferentes, aprender novos conteúdos e para envolvimentos
solidários que nos transformam e que podem nos levar a construir um mundo melhor.
Dom Bosco, chamado de Pai dos Jovens, de saída vem conosco com muita vida e alegria.
Vamos contar com ele, mais uma vez, para nos acompanhar e estar ao nosso lado, e nos dar
coragem para percorrer o caminho deste ano. Disse ele: “vivam o máximo a alegria, contanto
que não façam pecado”. Pois, a “alegria, oração e Santa Comunhão são nosso amparo”.
Bem disse também o poeta Vinicius de Moraes: “é melhor ser alegre que ser triste. Alegria é
a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração”.
Neste novo ano, que a luz da alegria, colocada em nosso coração, seja o alimento para a vida
de cada um aqui presente. Que possamos ser também a alegria que leva luz a todos que
cuidam de nós.

FELIZ NOVO ANO DE 2021!
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11.01
MANEIRAS DE SER E DE FAZER ALGUÉM FELIZ!
Preste atenção e vá pensando o que você já fez hoje. Deu um beijo, um abraço, um passo
na direção do outro. Aproximou-se do outro sem cerimônia. Deu um pouco de calor, do seu
sentimento. Sentiu-se perto e ficou junto por algum tempo. O que vale é não contar o tempo
de se doar. Libertar um imenso sorriso. Rasgar o preconceito. Olhar nos olhos. Apontar um
defeito, com jeito. Respeitar uma lágrima. Ouvir uma história ou muitas, com atenção. Escrever uma mensagem e enviar. Irradiar simplicidade, simpatia, energia. Não esperar ser solicitado, prestar um favor. Conversar sério ou fiado. Contar uma piada. Achar graça. Ajudar
a resolver um problema. Sugerir um passeio, um bom livro, um bom filme. Dizer de vez em
quando: desculpe; muito obrigado; não tem importância; que há de se fazer; dá-se um jeito...
E, por fim, não se espante se, depois de tudo, a pessoa mais feliz for você. (Autor desconhecido) Pergunte agora ao colega que está ao seu lado: O que foi muito legal nas suas férias?
Para iniciar nosso ano letivo com muita confiança Deus nos diz: “Eis que eu envio o meu
mensageiro na tua frente, para preparar o teu caminho.” (Mc 1,2)
Oração
Senhor, ao iniciar este novo ano letivo, queremos pedir-Te que nos acompanhes. Ajuda-nos a
aprender muito e a fazer o melhor neste novo ano. Amém!
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12.01
AS CAIXAS
Nas minhas mãos estão duas caixas que Deus me deu. Ele disse: Coloque todas as suas
tristezas na caixa escura e todas as suas alegrias na dourada. Eu entendi, e nas caixas guardei tanto minhas alegrias quanto minhas tristezas. Embora a dourada ficasse cada dia mais
pesada, a escura continuava tão leve quanto antes. Curioso, abri a caixa escura. Eu queria
descobrir o porquê, e vi na base da caixa um buraco pelo qual minhas tristezas saíam. Olhei
o buraco e perguntei alto: "Deus, gostaria de saber onde minhas tristezas podem estar." Ele
sorriu gentilmente para mim e disse: Meu filho, estão aqui comigo! Perguntei: Deus, por que
me deu duas caixas? Por que a dourada estava totalmente fechada e a escura com o buraco?
Meu filho, a dourada é para você colocar suas bênçãos. E a escura é para você deixar ir
embora suas mágoas e tristezas. (Autor desconhecido)
Pense
Como você guarda seus momentos mais felizes? Você confia suas preocupações e dificuldades a Deus?
Hoje a Palavra de Deus nos diz que: “Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. As
pessoas ficavam admiradas com seu ensinamento, porque Jesus ensinava como quem
tem autoridade.” (Mc 1,21-22)
Oração
Jesus, Tu que és o caminho, vem caminhar conosco. Tu que és nosso amigo, ensina-nos a
cultivar os verdadeiros valores de bons estudantes. Amém!
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13.01
CANTE COMO OS PÁSSAROS
Faça como os passarinhos. Comece o dia cantando. Cante qualquer coisa, cante desafinado,
mas cante! Cantar dilata os pulmões e abre a alma para tudo de bom que a vida tem por oferecer. Se não cantar, ria dos problemas. Ria de você mesmo. Ria das coisas boas que lhe acontecem. Ria das besteiras que fez. Ria abertamente para que todos possam se contagiar com a
sua alegria. O bom humor, assim como o mau humor, é contagiante. Qual deles você escolhe?
Veja as coisas positivas. Leia bons livros. Encare seus estudos com satisfação. É maravilhoso
quando se gosta do que se faz. Ponha amor em tudo o que estiver ao seu alcance. Fale.
Converse. Escute. Deixe que as pessoas saibam que você gosta delas, as ama. Deixe que as
pessoas saibam que você precisa delas. E cante, cante qualquer coisa, cante desafinado, mas
cante! (Autor desconhecido)
Pense
Você é uma pessoa feliz? Você contribui para que os outros sejam felizes?
Hoje a Palavra de Deus nos diz que Jesus vai ao encontro da mulher doente e a faz sentir-se feliz. “Jesus foi aonde ela estava, segurou sua mão e ajudou-a a se levantar. Então
a febre deixou a mulher, e ela começou a servi-los.” (Mc 1,31)
Oração
Jesus, quero viver cada dia deste ano com bondade e levando a toda parte o bem e a alegria.
Que eu esteja repleto do Teu amor para que o possa transmitir. Amém!
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14.01
OS PIANISTAS
Uma mãe levou seu pequeno filho a um concerto de Paderewski. A mãe viu uma amiga na
plateia e foi até ela para saudá-la. O filho aproveitou a oportunidade para explorar as maravilhas do teatro e chegou a uma porta onde estava escrito: "proibida a entrada". Quando a
mãe retornou ao seu lugar descobriu que seu filho não estava lá. De repente, as cortinas se
abriram e as luzes caíram sobre um piano no centro do palco. Horrorizada, a mãe viu seu
filho sentado ao teclado, catando as notas de "Cai, cai, balão". Naquele momento, o grande
mestre de piano fez sua entrada, rapidamente foi ao piano e sussurrou no ouvido do menino:
"Não pare, continue tocando". E, Paderewsk, colocou sua mão direita ao redor do menino e
acrescentou um belo acompanhamento de melodia. Juntos, o velho mestre e o menino transformaram uma situação embaraçosa em uma experiência maravilhosamente criativa. (Autor
desconhecido)
Pense
É assim também que as coisas são entre nós e Deus. Podemos ouvir a sua voz sussurrando:
"Não pare, continue tocando". Podemos sentir seus braços amorosos em nosso redor.
Assim Jesus fez com um leproso que lhe pediu: “Se queres, tu tens o poder de me purificar.” Jesus, estendendo a mão, tocou nele e disse: “Eu quero, fique purificado.” No
mesmo instante a lepra desapareceu.” (Mc 1,40-42)
Oração
Senhor, ajuda-me a tomar as decisões certas nos caminhos da minha vida. Que eu seja iluminado por Ti, para que possa ser luz e reflexo do Teu amor. Amém!
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15.01
PARA QUE GRITAR?
Um pensador indiano fez a pergunta a seus discípulos: "Por que as pessoas gritam quando
estão aborrecidas?" "Gritamos porque perdemos a calma", disse um. "Mas, por que gritar
quando a outra pessoa está ao seu lado?", questionou novamente. "Bem, gritamos porque
desejamos que a outra pessoa nos ouça", retrucou outro. E voltou a perguntar: "Então não
é possível falar-lhe em voz baixa?" Várias outras respostas surgiram, e ele esclareceu: "Vocês
sabem por que se grita com uma pessoa quando se está aborrecido? O fato é que, quando
duas pessoas estão aborrecidas, seus corações se afastam. Para cobrir esta distância precisam gritar para poderem escutar-se. Quanto mais aborrecidas estiverem, mais forte terão
que gritar para ouvir um ao outro." Por outro lado, o que acontece quando duas pessoas
estão enamoradas? Elas não gritam. Falam suavemente. E por quê? Porque seus corações
estão muito perto. A distância entre elas é pequena. Às vezes estão tão próximos seus corações, que nem falam, apenas se olham, e basta. Seus corações se entendem.
Pense agora na conclusão do pensador: "Assim, quando vocês discutirem, não deixem que
seus corações se afastem, não digam palavras que os distanciem, pois chegará um dia em
que a distância será tanta que não mais encontrarão o caminho de volta". (Mahatma Gandhi,
reescrito)
Jesus nos mostrou que é o amor que cura: “Pois bem, para que vocês saibam que o Filho
do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, eu ordeno a você: Levante-se,
pegue a sua cama e vá para casa.” (Mc 2,10-11)
Oração
Ajuda-me Senhor a escutar Tua voz. Neste novo ano, segura minha mão e guia-me na minha
caminhada. Amém!
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18.01
AME SEMPRE
Diz um conto chinês que um jovem foi visitar um sábio conselheiro e contou-lhe sobre dúvidas que tinha a respeito de seus sentimentos por uma menina. O sábio escutou-o, olhou-o
nos olhos e disse-lhe apenas uma coisa: Ame-a. E logo se calou. Disse o rapaz: Mas, ainda
tenho dúvidas. Ame-a, disse-lhe novamente o sábio. E depois de um breve silêncio, disse-lhe
o seguinte: Meu filho, amar é uma decisão, não um sentimento. Amar é dedicação e entrega.
Amar é um verbo, e o fruto dessa ação é o amor. O amor é um exercício de jardinagem.
Arranque o que faz mal, prepare o terreno, semeie, seja paciente, regue e cuide. Esteja preparado porque haverá pragas, secas ou excessos de chuvas, mas nem por isso abandone o
seu jardim. Ame, ou seja, aceite, valorize, respeite, dê afeto, ternura, admire e compreenda.
Simplesmente: Ame! (Autor desconhecido)
Pense
Que interesses você tem quando diz que gosta de alguém? O amor que você tem por quem
lhe quer bem é um amor gratuito?
Diz Jesus que o amor deve estar em barris novos: “Ninguém coloca vinho novo em barris velhos; porque o vinho novo arrebenta os barris velhos e o vinho e os barris se perdem. Por isso, vinho novo deve ser colocado em barris novos.”
Oração
Senhor, fortalece-nos no amor, para que sejamos exemplos e testemunhas do verdadeiro
amor. Senhor, faz-nos instrumentos de Teu amor. Amém!
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19.01
A ÚLTIMA CORDA
Era uma vez um grande violinista chamado Paganini. Alguns diziam que ele era estranho,
outros que era sobrenatural. As notas que saíam de seu violino tinham um som diferente.
Numa noite, num palco repleto de admiradores, a orquestra entrou e foi aplaudida. O maestro foi ovacionado. E quando Paganini surgiu o público delirou. Paganini coloca seu violino no
ombro e o que se assiste é indescritível. Breves e semibreves, fusas e semifusas, colcheias e
semicolcheias, parecem ter asas e voar. De repente, um som estranho. Uma das cordas do
violino arrebenta. O maestro parou. A orquestra parou. O público parou. Mas Paganini não
parou. Ele continuou a tirar sons de um violino com problemas. O maestro e a orquestra voltam a tocar. Mal o público se acalmou e, de repente, outra corda do violino se rompe. O maestro parou de novo. A orquestra parou de novo. Paganini não parou. Como se nada tivesse
acontecido, esqueceu as dificuldades, tirando sons do impossível. O maestro e a orquestra
voltam a tocar. A seguir, uma terceira corda do violino se quebra. O maestro para. A orquestra para. A respiração do público para. Paganini não para. Como se fosse um contorcionista
musical, ele tira todos os sons da única corda que sobrara do violino. O maestro empolgado
se anima. A orquestra se motiva. (Autor desconhecido)
Pense
Paganini não é considerado apenas um violinista genial. Ele é, até hoje, símbolo do músico
que faz o possível diante do impossível. Assim, também, somos nós, temos dificuldades. O
que fazemos com nossas dificuldades?
Mediante as dificuldades, Jesus alertou os fariseus da sua época e disse que Ele é o
Senhor da vida. “O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é senhor também do sábado.” (Mc 2,27-28)
Oração
Deus nosso Pai, queremos nos tornar ouvintes atentos dos Teus ensinamentos. Pedimos que
Tu nos orientes e conduzas em nossas dificuldades. Amém!
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20.01
DIA DO MÁRTIR SÃO SEBASTIÃO
São Sebastião foi um dos muitos soldados romanos que pela sua fé em Jesus foi martirizado.
São Sebastião doou sua vida ajudando, protegendo e cuidando de pessoas com lepra que
viviam isolados nas periferias de Roma. Por isso é considerado o santo protetor contra as
doenças contagiosas e infecciosas. Foi martirizado pela coragem que teve de assumir, frente
o imperador, a sua condição de cristão. Naquele tempo era difícil, até quase impossível, ser
soldado romano e cristão ao mesmo tempo. O cristão era visto como um traidor dos costumes e da religião da época. Neste clima, os soldados romanos tinham como uma de suas
funções, controlar, perseguir e até matar os cristãos. Contudo, São Sebastião foi entendendo
a diferença e o bem que fazia, para as pessoas, ser cristão. Assim, passou a defender os cristãos e acabou assumindo junto ao Imperador, também ser um cristão convicto. O imperador
sentiu-se traído e o mandou matar, tornando-se um dos mártires do cristianismo.
Pense
Você assume sua religião abertamente e com coragem?
Na sinagoga Jesus foi também muito destemido, desafiou costumes da época e perguntou aos que ali estavam: “O que é que a Lei permite no sábado: fazer o bem ou fazer o
mal, salvar uma vida ou matá-la?” (Mc 3,4)
Oração
São Sebastião, tu que derramaste teu sangue e destes a tua vida em testemunho da fé em
Jesus, faz com que alcancemos a graça de também viver na fé, na esperança e na caridade.
Amém!
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21.01
O FURO NO BARCO
Um homem foi chamado para pintar um barco. Com tinta e pincéis começou a pintar o barco.
Enquanto pintava, percebeu que a tinta estava passando pelo fundo do barco. Viu que havia
um vazamento e decidiu consertá-lo. Quando terminou a pintura, recebeu seu dinheiro e se
foi. No dia seguinte, o proprietário do barco procurou o pintor e presenteou-o com um belo
cheque. O pintor ficou surpreso. O senhor já me pagou pela pintura do barco – disse ele. O
dono do barco respondeu: Mas isto não é pelo trabalho de pintura. É por ter consertado o
vazamento do barco. Disse o pintor: Foi um serviço tão pequeno que não quis cobrar. Falou
então dono do barco: Quando pedi a você que pintasse o barco, eu me esqueci de mencionar
o vazamento. Quando o barco secou, meus filhos o pegaram e saíram para uma pescaria.
Eu estava fora de casa. Quando voltei e notei que haviam saído com o barco, fiquei desesperado, pois me lembrei de que o barco tinha um furo. Imagine meu alívio e alegria quando
os vi retornando. Então, examinei o barco e constatei que você o havia consertado. Percebe,
agora, o que fez? Salvou a vida de meus filhos! (Autor desconhecido)
Pense
Você é uma pessoa atenta às necessidades do outro?
Temos um Mestre que nos inspira a cuidar uns dos outros. “Com efeito, Jesus tinha
curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal se jogavam sobre ele para
tocá-lo.” (Mc 3,10)
Oração
Ajuda-me, Senhor, a dar o melhor de mim e a crer no Teu amor especial por mim. Que eu me
coloque à disposição para ajudar quem precisa. Amém!
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22.01
UMA MENINA ADOLESCENTE CHAMADA LAURA VICUÑA
Laura ainda adolescente ofereceu a sua vida pela vida de sua mãe. A menina foi muito maltratada por seu padrasto e, por parte dele, sofreu várias formas de pressão. Por não ceder
aos caprichos do padrasto, ele deixou de pagar seus estudos. Foi então que o Colégio Salesiano a acolheu e permitiu que ela continuasse estudando. Ainda hoje muitas crianças e
adolescentes são agredidos em seus direitos. Para celebrar este dia dedicado a Laura Vicuña,
lembremos que a ONU pede, à comunidade internacional, que intensifique, neste ano de
2021, esforços para erradicar o trabalho infantil. No mundo de hoje, são mais de 152 milhões
de crianças, com idades entre 5 e 17 anos, vítimas do trabalho infantil. Diz a ONU que todos
devem ter o compromisso de “tomar medidas para erradicar o trabalho infantil forçado.”
Para isso, coloca a meta de acabar com o trabalho infantil, em todas as suas formas. Reconhece ainda a ONU, a importância de fazer valer, para isso, os Direitos da Criança em todas
as sociedades.
Pense
O que a nossa escola pode fazer para contribuir com a erradicação do trabalho infantil?
Nós somos os escolhidos para ajudar a eliminar o trabalho infantil. “Jesus subiu ao
monte e chamou os que desejava escolher. E foram até ele. Então Jesus constituiu o
grupo dos Doze, para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar.” (Mc 3,13-14)
Oração
Senhor, que toda a criança tenha seus direitos respeitados. Senhor, que toda a criança tenha
direito à alimentação saudável, saúde, moradia digna e a uma boa educação escolar. Amém!
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Semana de Bosco
Nesta semana, vamos pedir a Dom Bosco que nos acompanhe nos estudos deste ano. Que
com muita alegria saibamos, como Dom Bosco, fazer este mundo melhor e mais bonito para
todos. Dizia Dom Bosco que nós, adolescentes e jovens, somos chamados a viver Deus. Para
isso, Deus deve ocupar por inteiro tudo que fazemos e toda a nossa vida. Precisamos, assim,
abrir, em nosso coração, um espaço muito especial para Deus. Estando Deus em nosso coração, nos orientará e mostrará o que devemos fazer e como devemos ser. Para Dom Bosco,
“em todo jovem, mesmo no mais infeliz, há um ponto acessível ao bem, e a nossa primeira
obrigação é buscar esse ponto, essa corda sensível do coração”. Deus é o bem que está em
nós, basta que O busquemos.
Agora pense: Deus está em nós. Como mostramos às pessoas que Deus está em nós?
Jesus está em nós e cuida de cada um. Hoje Ele nos diz: “Eu garanto a vocês: tudo será
perdoado aos homens.” (Mc 3,28)
Oração
Pedimos a Dom Bosco, o pai e mestre dos jovens, que desperte em nós o amor verdadeiro.
Que nos ajude a cuidar uns dos outros. E que nos ensine a sermos dedicados, principalmente
aos abandonados, e servir aos que mais precisam. Amém!
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Semana de Bosco
Sabemos, pelos documentos escritos, que Dom Bosco era um amigo que se preocupava a
indicar caminhos para o bem. Ele sempre estava pronto para esclarecer dúvidas, para orientar, para corrigir erros com prudência, mas com muita amável firmeza. Nesse clima de presença bondosa, era considerado um pai que acolhia cada um, um mestre que orientava cada
um, e um amigo que acompanhava a cada um. Por isso, Dom Bosco se interessou principalmente pelos jovens, tendo em vista a idade que tinham e suas situações concretas de sofrimento, seus problemas e suas necessidades de crescimento e desenvolvimento. Por isso,
Dom Bosco “não deu passo, não pronunciou uma palavra, nada empreendeu que não visasse
os jovens” (Const. 21). E esta sua dedicação, que tinha em vista o bem material e espiritual da
juventude, o levou a afirmar aos jovens: “Aqui entre vós me acho bem, minha vida é mesmo
estar convosco” (Const. 39).
Pense
Quem é Dom Bosco para você? O que Dom Bosco representa para você?
Jesus que também acolhia e orientava a todos disse: “Aqui estão minha mãe e meus
irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe.” (Mc
3,34-35)
Oração
Senhor, por intercessão de São João Bosco, olha para nós, adolescentes e jovens, dando-nos
força e fé. Que encontremos em Ti a luz capaz de orientar nossas vidas. Amém!
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Semana de Bosco
Dom Bosco educou crianças e jovens de sua época pelo exemplo de bondade e de alegria.
Sendo assim, também devemos ser exemplo de pessoas e de estudantes que estudam com
seriedade e alegria. Para isso, o ponto de partida para nós é o amor de Jesus, que aprendemos com Dom Bosco. É com o coração aberto aos ensinamentos de Jesus, com o amor de uns
pelos outros que, como Dom Bosco, também cumprimos nossa missão. Sabemos que Deus
nos acompanha e orienta, por isso, não desanimamos diante das dificuldades que podem
surgir. Ao contrário, respondemos às dificuldades com o otimismo de quem tem Deus no
coração. E Dom Bosco nos orienta e ensina que devemos encarar cada dia de forma simples,
direta e descomplicada, buscando transpor os obstáculos que surgem.
Pense
Nas suas dificuldades, seja em casa, com os colegas ou na escola, você consegue ter paciência
com você mesmo e com os outros, para encontrar uma saída?
Para Jesus o fruto virá do terreno bom: “Aqueles que receberam a semente em terreno
bom, são os que ouvem a Palavra, a recebem e dão fruto.” (Mc 4,20)
Oração
Pedimos Senhor, olha por nós, adolescentes e jovens, para que sejamos terreno bom e estejamos preparados para produzir frutos de paciência, bondade e amor. Amém!
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Semana de Bosco
Como adolescentes e jovens de Dom Bosco somos convocados a criar um mundo novo. Um
mundo que seja melhor, mais bonito para todos. E, para isso, precisamos ter iniciativas que
mostrem o nosso compromisso com um ambiente de cuidado com as pessoas e com o Universo todo. Disse Dom Bosco aos jovens: "Basta que sejais jovens para que eu vos ame".
Para isso, precisou Dom Bosco ter um amor que venceu o egoísmo de pensar apenas nele.
Precisou de um amor dedicado ao outro. E precisou de um amor que se preocupasse com
o bem de cada adolescente e de cada jovem que encontrava. Esse amor de Dom Bosco, aos
adolescentes e jovens, é também hoje dedicado a nós. Ao mesmo tempo, é também um convite para que deixemos nosso egoísmo e busquemos nos dedicar a alguma causa, a alguém
que esteja precisando de nossa colaboração.
Pense
Dom Bosco reunia pessoas em torno da missão de atender, cuidar, educar e amar as pessoas. Que missão temos aqui hoje? Como e para quem podemos fazer o bem?
Vejamos o que nos diz Jesus hoje: “Prestem atenção no que vocês ouvem: com a mesma
medida com que vocês medirem, também vocês serão medidos.” (Mc 4,24)
Oração
Dom Bosco, seja nosso guia na busca e na prática do bem. Tu que foste sempre compassivo,
dirige Teu olhar a todos nós e faz com que desça sobre nossa escola e nossas famílias as bênçãos de nosso Deus. Amém!
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22.01
JESUS É O MESTRE DA VIDA
Se você quer ser feliz, fuja de seis coisas: mentira, falsidade, ciúme, inveja, ódio e vingança.
Para viver contente, procure construir um mundo com estas oito coisas: amor e paz; amizade
e sinceridade; bondade e perdão, união e colaboração,
É importante rezar e ter fé, falar com Deus. Quando um paralítico ou cego pedia a Jesus a
graça de andar ou de ver, Jesus dizia: “Vai, a tua fé te salvou!” Ou, então: “Seja feito conforme
creste!” E o doente ficava curado.
A força do cristão é a fé. Jesus disse: Peçam e lhes será dado; procurem e encontrarão; batam,
e abrirão a porta para vocês. Pois todo aquele que pede, recebe; quem procura acha, e a
quem bate, a porta será aberta”.
Lições para refletir
Todos nós queremos ser felizes não é mesmo? Só que a felicidade é algo que temos que construir a cada momento.
Você quer ser feliz?
Costuma rezar um pouquinho a cada dia?
Arranje um tempo a cada dia para falar com Deus, diga a Ele o que quiser, e Ele sempre
ouvirá os seus pedidos. Mas saiba, ele já sabe o que é melhor para você, então você receberá
conforme a Vontade de Deus.
Oração
Senhor, que bom poder contar Contigo sempre presente em nossa vida. Faz com que alimentemos permanentemente a nossa fé com a oração, praticando a paz e o amor. Amém!
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25.01
JULGAR O SEMELHANTE
Quando eu era criança, costumava rezar com meu pai, meus tios e primos. Todas as noites
nos reuníamos para escutar um trecho do Alcorão.
Numa destas noites, enquanto meu tio lia uma passagem, reparei que a maior parte das pessoas dormia. Então falei para meu pai: nenhum destes dorminhocos é capaz de ficar atento
aos ensinamentos e às palavras do profeta. Jamais chegarão até Deus!
Então meu pai sabiamente respondeu:
— Meu filho querido, procura seu caminho com fé e deixe cada um cuidar de si. Quem sabe,
em seus sonhos, eles estão conversando com Deus.
E pensativo continuou:
— Eu preferia mil vezes que você estivesse dormindo como eles, a ter que escutar este seu
julgamento duro e esta sua condenação.
Naquele momento, eu entendi o que meu pai estava querendo dizer, e aprendi a lição de não
julgar o meu semelhante pelas aparências.
Lições para refletir
O pai da história era um homem sábio, e deu uma grande lição ao seu filho.
Qual foi a atitude do menino que o pai reprovou? Você já viveu alguma situação assim,
na qual foi reprovado por seus pais? Você aprendeu algo na situação ocorrida com um de
seus pais?
Quando a pessoa julga a outra se põe num patamar superior, você acha correto?
Aprenda a fazer sempre bem todas as coisas, sem se preocupar com que os outros
possam falar.
Oração
Jesus amado, em Tua despedida, rezaste para que todos fossem um, sem divisões e discórdias. Neste primeiro mês do ano, queremos aprender a respeitar a todos, mesmo que pensem diferente de nós! Amém!
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26.01
APRENDENDO A NÃO DISCRIMINAR
“Jesus estava ensinando, e muitos cobradores de impostos, que eram odiados pelo povo, e
pessoas que tinham fama de ser más estavam escutando. Os fariseus e os professores da
lei, que eram os homens que não gostavam de Cristo, e que entendiam muito da lei, começaram a criticar Jesus e a dizer: ‘Este homem se mistura com gente de má fama e come com eles!’.
Os fariseus e os professores da lei ficaram irritados, porque Jesus aceitou comer com os
cobradores de impostos e com outros que tinham fama de ser maus. Na opinião dos fariseus
e dos professores da lei, essas pessoas eram tão pecadoras que Jesus não deveria estar no
meio delas.
Jesus, conhecendo os pensamentos desses homens, contou uma parábola: ‘Um pastor tinha
cem ovelhas, e uma delas se perdeu, o que ele fez? Deixou as noventa e nove ovelhas pastando no
campo e foi procurar a ovelha perdida, até encontrá-la. Quando a encontrou ficou muito contente,
pegou-a e voltou com ela carregada nos ombros. Chegando a casa, chamou os amigos e vizinhos
e disse: Alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida!’. Jesus, olhando para os fariseus, os professores da lei, os cobradores de impostos e as pessoas de má fama, disse-lhes:
‘Do mesmo jeito haverá maior alegria no céu por uma pessoa de má fama e pecadora que se arrepende dos seus pecados do que noventa e nove pessoas que não precisam se arrepender.'
Lições para refletir
Jesus era demais, você não acha? Ele mostrou que seu Pai ama a todos, e que tal qual o pastor
de ovelhas, Ele quer que todos estejam sobre seu cuidado e está sempre esperando os que
se afastaram.
Qual era a crítica que os doutores da lei estavam fazendo a Jesus?
O que Jesus ensinou?
Oração
Senhor, somos todos nascidos para amar e servir. Concede a cada um de nós a sabedoria de
não julgar ninguém, pois somos todos filhos Teus. Amém!
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27.01
A MÃE DE DOM BOSCO
Hoje começaremos o tríduo de preparação para a grande festa de Nosso Santo Padroeiro,
Dom Bosco. Começamos conhecendo a mãe de Dom Bosco, já que um fruto bom só pode ter
vindo de uma ótima árvore.
Mamãe Margarida foi uma mulher exemplar, poderíamos dizer que tinha em si impregnado o
evangelho de Jesus Cristo. Sua clareza de fé operante foi a base que gerou o grande homem
chamado Dom Bosco.
O sucessor de Dom Bosco, no dia em que a Igreja a proclamou venerável (primeiro degrau
para ser reconhecida como Santa pela Igreja), afirmou a respeito de Mamãe Margarida:
“Mulher forte, de ideias claras, de fé robusta”. Assim, relata que à idade de 58 anos decide
deixar a tranquilidade em seu povoado e seguir seu filho “em sua missão entre os moços
pobres e abandonados do Turim. (...) Aqui, durante dez anos, mãe e filho uniram suas vidas
com os inícios da Congregação Salesiana. Ela foi primeira e principal cooperadora de Dom
Bosco e, com sua amabilidade feita de vida, contribuiu com sua presença maternal ao Sistema Preventivo”. Um primeiro aspecto que o Papa Francisco evocou foi como Dom Bosco
havia sido um grande educador da afetividade para com os jovens, “porque sua Mãe lhe
educara com afetividade. Uma boa mãe, amável, forte. Educou-o para ter muito amor no
coração. Impossível compreender Dom Bosco sem sua Mãe, Margarida!”
Lições para refletir
Na sua escola há um retrato de Mamãe Margarida?
Você já havia ouvido falar a respeito dela? Dom Bosco escutava atentamente sua mãe, a
amava muito, e ela sempre tinha o melhor conselho para seu filho. Procure sempre respeitar
e ouvir sua mãe, ela é um grande presente que Deus lhe deu.
Oração
Nós Te agradecemos, ó Deus nosso Pai, porque fizeste de Mamãe Margarida mulher forte e
sábia, mãe heroica e educadora perspicaz. Concede-nos a alegria de vê-la glorificada, a fim
de que brilhe para todos os caminho da santificação vivido no dia a dia e no humilde serviço
ao próximo. Concede, por sua intercessão, as graças que Te pedimos com coração confiante.
Por Cristo nosso Senhor. Amém!
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28.01
SEMANA DOM BOSCO
Como adolescentes e jovens de Dom Bosco somos convocados a criar um mundo novo. Um
mundo que seja melhor, mais bonito para todos. E, para isso, precisamos ter iniciativas que
mostrem o nosso compromisso com um ambiente de cuidado com as pessoas e com o Universo todo. Disse Dom Bosco aos jovens: "Basta que sejais jovens para que eu vos ame".
Para isso, precisou Dom Bosco ter um amor que venceu o egoísmo de pensar apenas nele.
Precisou de um amor dedicado ao outro. E precisou de um amor que se preocupasse com
o bem de cada adolescente e de cada jovem que encontrava. Esse amor de Dom Bosco, aos
adolescentes e jovens, é também hoje dedicado a nós. Ao mesmo tempo, é também um convite para que deixemos nosso egoísmo e busquemos nos dedicar a alguma causa, a alguém
que esteja precisando de nossa colaboração.
Pense
Dom Bosco reunia pessoas em torno da missão de atender, cuidar, educar e amar as pessoas. Que missão temos aqui hoje? Como e para quem podemos fazer o bem?
Vejamos o que nos diz Jesus hoje: “Prestem atenção no que vocês ouvem: com a mesma
medida com que vocês medirem, também vocês serão medidos.” (Mc 4,24)
Oração
Dom Bosco, seja nosso guia na busca e na prática do bem. Tu que foste sempre compassivo,
dirige Teu olhar a todos nós e faz com que desça sobre nossa escola e nossas famílias as bênçãos de nosso Deus. Amém!
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29.01
DOM BOSCO (DIA 31)
Da carta Dom Bosco aos jovens, para você hoje: “Meus caros jovens, eu os amo de todo o
meu coração e basta-me que vocês sejam jovens para que eu os ame extraordinariamente.
Eu lhes garanto que vocês encontrarão livros que lhes foram dirigidos pelas pessoas mais
virtuosas e sábias em muitos pontos, mas, dificilmente, vocês poderão encontrar alguém
que os ame mais do que eu, em Jesus Cristo, e lhes deseja mais a felicidade. Conservem
no coração o tesouro da virtude, porque possuindo-o vocês têm tudo, mas se o perderem,
tornar-se-ão os homens mais infelizes do mundo. Que o Senhor esteja sempre com vocês e
que Ele lhes conceda seguir os simples conselhos presentes, para que possam aumentar a
glória de Deus (...). Que o Céu lhes dê longos anos de vida feliz e que o santo temor de Deus
seja sempre a grande riqueza que os cumule de bens celestes aqui e por toda a eternidade.
Vivam contentes, e que o Senhor esteja com vocês. Seu muito afeiçoado em Jesus Cristo”.
Dom Bosco
Pense
Para você é importante saber quem foi e conhecer o carinho e a dedicação de Dom Bosco
pelos adolescentes e jovens?
Jesus diz que nós somos sementes: “O Reino (de Deus) é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes da terra. Mas, quando é semeada, a mostarda cresce e torna-se maior que todas as plantas.” (Mc 4,32)
Oração
Dom Bosco, recebias a cada adolescente e jovem, que de Ti se aproximava, e ajudava a todos,
veja hoje nós, que aqui estamos, e ajuda-nos, para que sejamos sementes do bem e da alegria cristã para quem precisar. Amém!
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DIÁLOGO, PARA TER MAIS VIDA
Neste mês nos propomos a pensar, refletir e vivenciar o tema diálogo, para ter mais vida.
Diálogo se constrói como uma casa para viver, pois é como um costume, algo que precisa ser
cultivado sempre, exercitado diariamente, seja com quem gostamos ou mesmo com quem
temos dificuldades de conviver.
Só mesmo o exercício diário do diálogo nos faz viver as maiores aventuras conosco, com o
Outro e com o Universo. Pois os atritos e as dificuldades, as felicidades e alegrias se fazem
com e no diálogo. Para isso, é preciso um trabalho diário e constante que nos ajude e nos
prepare para falar, ouvir, pensar, reposicionar nossos argumentos e acatar, ou não, o que o
outro e a situação têm a dizer.
Dialogar, portanto, é criar um ambiente favorável para falar e ouvir, contrapor e aceitar ideias
e opiniões diferentes, mas que sempre nos leva a perceber outras possibilidades. Pois o diálogo aparece e cresce quando temos a liberdade de nos colocar, e quando temos profundo
respeito para ouvir o outro. É com diálogo que aprendemos a expor e a defender nossos
pontos de vista, a ouvir e a considerar a posição do outro e a reformular nossas convicções.
Logo, aprender a dialogar é construir algo a longo prazo, o que nem sempre é uma tarefa
fácil. Razão da importância da convivência, do trabalho em grupo, do aprender a ouvir para
exercitar o falar, argumentar, formular e reformular argumentos e, assim, construir nossa
personalidade de cidadãos do mundo e de Filhos do mesmo Pai, o nosso Deus.

COM MUITO DIÁLOGO,
FELIZ MÊS DE FEVEREIRO!
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01.02
A ARTE DE DIALOGAR
Fale de seus sentimentos: Emoções e sentimentos que são escondidos, reprimidos, acabam
em doenças. Então vamos desabafar, confidenciar,
partilhar nossas vontades, nossos segredos. O diálogo, a fala, a palavra são um poderoso
remédio. Tome decisão: A história humana é feita de decisões. Para decidir é preciso saber
renunciar, saber perder vantagens e valores para poder ganhar outros. Busque soluções:
Pequena é a abelha, mas produz o que de mais doce existe. Não viva de aparências: Quem
esconde a realidade finge, faz pose, quer sempre dar a impressão que está bem, quer mostrar-se perfeito, bonzinho, e está acumulando toneladas de peso, é uma estátua de bronze,
mas com pés de barro. Aceite-se: A rejeição de si próprio faz com que sejamos castigadores
de nós mesmos. Aceitar-se, aceitar ser aceito, aceitar as críticas, é sabedoria. Confie: Quem
não confia não se comunica, não se abre, não se relaciona, não sabe fazer amizades verdadeiras. A desconfiança é falta de fé em si, nos outros e em Deus. Não viva triste: O bom humor, a
risada, o lazer, a alegria trazem vida longa. A pessoa alegre tem o dom de alegrar o ambiente
em que vive. Alegria é saúde, é vida. (Dráuzio Varella, reescrito)
Pense
Você consegue expor seus sentimentos e dialogar com seus pais e professores?
Foi no diálogo que Jesus curou uma pessoa: “Vá para casa, para junto dos seus, e anuncie para eles tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por você.” (Mc 5,19)
Oração
Senhor, conheces o meu coração e sabes que em Ti confio. Ensina-me a dialogar em busca
da verdade e do bem. Amém!
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02.02
NOVA MANEIRA DE OLHAR
O que nos separa e distancia das pessoas? Distanciamo-nos muitas vezes daqueles que nos
dirigem palavras sérias, mas verdadeiras. Distanciamo-nos daqueles que não concordam com
o que pensamos. Por que algumas pessoas nos incomodam? Não será porque nos fazem ver
nossos defeitos? Acredite, sempre há os dois lados em todas as questões. Será que a nossa
distância de determinadas pessoas vai mudar alguma coisa? A nossa tarefa nesta terra é
reinventar a vida todos os dias. Mas, muitas vezes, a nossa distância do coração do outro
não deixa, porque requer humildade de nossa parte. Humildade para ouvirmos, olharmos e
fazermos um movimento receptivo e acolhedor na direção das pessoas que nos mostram o
caminho porque querem o nosso bem. Assim, se queremos ter paz e tranquilidade, é preciso
buscar uma nova maneira de olhar para os que estão mais próximos de nós.
Pense
O que você precisa fazer para ajudar mais a você mesmo neste ano?
Na Apresentação de Jesus ao Templo, o sacerdote Simeão teve um novo olhar e viu a
melhor novidade. “O Espírito Santo tinha revelado a Simeão que ele não morreria sem
primeiro ver o Messias. Os pais levaram o menino Jesus, Simeão tomou o menino nos
braços e louvou a Deus.” (Lc 2,26-27)
Oração
Senhor, hoje é dia de Te acolher como Menino, como fez Simeão. Ajuda-nos para que possamos Te acolher em nossos corações e em nossa vida. Amém!
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03.02
AJUDANDO A CHORAR
Uma menina chegou à sua casa atrasada para o jantar. A mãe tentava acalmar o nervosíssimo pai, enquanto este pedia explicações para a filha sobre o que havia acontecido. A
menina respondeu que tinha parado para ajudar sua amiga. A amiga tinha levado um tombo
feio, e sua bicicleta quebrou, ficando estraçalhada. Era guidão para um lado, correia de freio
para outro, cesto de bugigangas para outro, e mais outros estilhaços. E desde quando você
sabe consertar bicicletas? – perguntou a mãe. E quem disse que eu sei consertar bicicleta? Eu
não sei consertar bicicletas! – disse a menina. Eu só parei para ajudar minha amiga a chorar.
(Giani, reescrito)
Pense
Muitos de nós também não sabemos consertar bicicletas e tantas outras coisas. Mas, quando
nossos amigos caem e se machucam, estão tristes, sofrendo, chorando, com dificuldades, o
que fazemos?
Muitos que acompanhavam Jesus também não O ajudavam e perguntavam-se: “Onde
foi que arranjou tanta sabedoria? E esses milagres que são realizados pelas mãos dele?
Esse homem não é o carpinteiro, filho de Maria?” (Mc 6,2-3)
Oração
Jesus, ajuda-nos a compreender a maior riqueza que é cuidar uns dos outros e cuidar deste
mundo tão bonito que fizeste para nós. Amém!
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04.02
ATENÇÃO
Temos uma vida muito bonita pela frente. Deus cuidou de tudo, para que cada um encontre
a alegria e a felicidade de viver, de existir. Devemos agora fazer a nossa parte. Para isso, precisamos colaborar para que a nossa inteligência seja com amor. Senão seremos perversos.
Que a nossa justiça seja com amor. Senão seremos intolerantes. Que a nossa bondade seja
com amor. Senão seremos hipócritas. Que o nosso êxito seja com amor. Senão seremos
arrogantes. Que a nossa riqueza com seja amor. Senão seremos avarentos. Que a nossa docilidade seja com amor. Senão seremos prestadores de serviço. Que a nossa humildade seja
com amor. Senão seremos orgulhosos. Que a nossa beleza seja com amor. Senão seremos
ridículos. Que a nossa liderança seja com amor. Senão seremos tiranos. Que o nosso trabalho seja com amor. Senão seremos escravos. Que a nossa simplicidade seja com amor. Senão
seremos depreciados. Que as nossas leis sejam com amor. Senão seremos escravos. Que a
nossa vida seja com amor. Senão não terá sentido. (Autor desconhecido)
Pense
Você tenta colocar amor em tudo que faz?
Foi por puro amor que Jesus enviou seus discípulos. “Jesus começou a percorrer as
redondezas, ensinando nos povoados. Chamou os doze discípulos, começou a enviá-los
dois a dois.” (Mc 6,6-7)
Oração
Senhor, ajuda-nos a construir, com nossas ações, a justiça e o bem, para que o amor se faça
presente em nossa vida e na vida de quem amamos. Amém!
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05.02
RESPONSABILIDADES
Um sábio possuía três filhos jovens e inteligentes. Certa manhã, o pai chamou os três e confiou-lhes uma tarefa. Iriam ao palácio do governante levando alguns presentes. O primeiro
seria o portador de um rico vaso de argila. O segundo levaria uma corça rara. O terceiro
transportaria um bolo primoroso de família. O trio recebeu a missão com a promessa de
uma boa mesada para cada um ao retornar. No entanto, no caminho começaram a discutir.
O que levava o vaso não concordou com o irmão e começou a mexer com a corça. O que
levava a corça distraiu o que carregava o bolo. E o que levava o bolo distraía o portador do
vaso. Em dado momento, o que conduzia a corça tropeça na peça de argila, nos braços do
outro irmão, e o vaso escorrega e espatifa-se no chão. Com o choque, o distraído que levava
a corça perde o controle do animal e este foge. E o que carregava o bolo salta sobre a corça
em fuga, e o bolo espatifa-se no chão. Desapontados, os três rapazes voltam até o pai, e cada
qual apresenta sua desculpa. O sábio sorriu e disse-lhes: Aproveitem o ensinamento. Se cada
um de vocês estivesse vigilante na própria tarefa, não colheriam o fracasso.
Pense
Quais são suas responsabilidades na família e na escola? Você cumpre com seus compromissos?
Jesus tinha enormes responsabilidades, e nem todos o entendiam. “O rei Herodes ouviu
falar de Jesus, cujo nome tinha-se tornado famoso”. “Alguns diziam: é ‘João Batista.’
Outros diziam: ‘É Elias.’ Outros diziam ainda: ‘É um profeta como os profetas antigos.’”
(Mc 6,14-16)
Oração
Senhor, rogo para que me ajudes a ser responsável e comprometido com minhas tarefas de
casa e da escola. Amém!
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08.02
AMIZADE
Pode ser que um dia deixemos de nos falar. Mas, enquanto houver amizade, faremos as
pazes de novo. Pode ser que um dia o tempo passe. Mas, se a amizade permanecer, um do
outro há de se lembrar. Pode ser que um dia nos afastemos. Mas, se formos amigos de verdade, a amizade nos reaproximará. Pode ser que um dia não mais existamos. Mas, se ainda
sobrar amizade, nasceremos de novo. Pode ser que um dia tudo acabe. Mas, com a amizade,
construiremos tudo novamente, cada vez de forma diferente, sendo único e inesquecível,
cada momento
que juntos viveremos e nos lembraremos para sempre. Há duas formas para viver sua vida:
Uma é acreditar que não existe milagre. A outra é acreditar que todas as coisas são um milagre. (Albert Einstein, domínio público)
Pense
Como são os verdadeiros amigos? O que faz você ser amigo de verdade?
Jesus é o exemplo de amigo que dá atenção, ajuda e acode a quem precisa. “Iam de toda
a região, levando os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar
que Jesus estava. E todos os que O tocavam, ficavam curados.” (Mc 6,55-56)
Oração
Senhor, ajuda-me para que eu seja sempre amigo verdadeiro. Que, a Teu exemplo, eu possa
contribuir fazendo a alegria e sendo paz para meus amigos. Amém!
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09.02
TODO O DIA É UM NOVO DIA
Cada manhã, cada tarde, cada noite, cada dia é um novo momento, cheio de diferentes e
novas possibilidades, seja com as mesmas ou com novas pessoas e com outras propostas. A
vida é assim, cada dia um banquete diário com algo diferente. Se fechamos os olhos, se cerramos os ouvidos, não conseguimos ver, nem escutar os sons, as imagens e o que acontece ao
nosso redor, fechamos as portas do coração, e, assim, teremos dificuldades para sentir, dar e
receber afeto, amor e gratidão. Deixamos então o trem passar todos os dias e não estamos
abertos às surpresas que nos fazem crescer. A vida é hoje, agora, neste lugar onde as coisas
estão acontecendo. O nosso dia vai assim se compondo, a semana se preenchendo, o mês
se fazendo, e o ano passando. Hoje é, portanto, um novo dia, uma nova oportunidade, que
até já amanheceu, e conta com nossa participação para que as coisas aconteçam da melhor
forma possível, para nós e para os outros.
Pense
O que você já fez hoje para contribuir com a beleza da vida?
Para o dia de hoje, Jesus diz: “muitas vezes esse povo me honra com os lábios, mas
o coração deles está longe de mim. Vocês abandonam o mandamento de Deus para
seguir a tradição dos homens.” (Mc 7,6;8)
Oração
Senhor, que Tua sabedoria me acompanhe e ilumine, para que eu possa fazer de hoje um
novo e melhor dia para mim e para os que convivem comigo. Amém!
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10.02
O PREÇO DA LIBERDADE
Muitas vezes temos posturas impensadas que interrompem a vida. Por exemplo: quando
colhemos uma flor, começamos a perdê-la. Porque ela murchará em nossas mãos e não se
fará semente para outras primaveras. Quando aprisionamos um passarinho, começamos a
perdê-lo. Porque não mais cantará livre no bosque para todos e nem criará outros passarinhos livres para habitar o mundo. Quando só pensamos em guardar dinheiro, começamos
a perdê-lo. Porque o dinheiro não vale por si, mas pelo que se pode fazer. Quando não arriscamos nossa liberdade, começamos a perdê-la. Porque a liberdade se comprova quando
podemos optar e decidir. (Autor desconhecido)
Pense
O que é liberdade para você? O que você faz com a liberdade que lhe é dada em casa e na
escola?
Diz Jesus que a liberdade é algo que vem e está dentro de nós. “Escutem todos e compreendam: o que vem de fora e entra numa pessoa, não a torna impura; as coisas que
saem de dentro da pessoa é que a tornam impura.” (Mc 7,14-15)
Oração
Jesus, que a bondade prevaleça em meu coração. Que minhas palavras e ações sejam sempre de paz e transformadoras de bem para a vida. Amém!
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11.02
GENTILEZA
Uma pessoa de má intenção resolve presentear uma pessoa simples, bem pobre, por ocasião
de seu aniversário. Ironicamente, a pessoa mal intencionada manda preparar uma bandeja
cheia de lixo e sujeiras. E na presença de muitos, manda entregar o presente que, para surpresa de todos, é recebido pelo aniversariante com muita alegria. Gentilmente o aniversariante agradece e pede que aguarde um instante, pois gostaria muito de poder retribuir a
gentileza. O aniversariante toma a bandeja, joga fora lixo que estava na mesma, a lava e
desinfeta. Recolhe flores, que outros trouxeram para seu aniversário, e decora a bandeja
toda. Depois de cheia de flores, a bandeja é devolvida à pessoa, com um cartão muito expressivo, que dizia: Cada um dá o que tem de melhor de si. (Autor desconhecido)
Pense
Você dá o melhor de si para os colegas e para sua família?
A gentileza de Jesus com as pessoas era tanta que não passava em branco. “Entrou
numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Mas não conseguiu
ficar escondido.” (Mc 7,24)
Oração
Senhor, confiaste-me muitos dons e talentos. Que eu abra o meu coração ao Teu amor e seja
uma pessoa gentil na minha fala e nos meus atos. Amém!
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12.02
OS LENÇOS AMARELOS
Era uma vez um jovem que se encontrava em um trem e mostrava-se muito ansioso, caminhava de um lado para o outro. Um senhor disse-lhe: Rapaz, por que estás tão inquieto? O
rapaz respondeu: Não adianta contar, o senhor não pode me ajudar! E continuou ansioso.
O senhor, mais uma vez tentou conversar: Meu rapaz, conte-me o que está te angustiando
tanto você. Talvez eu possa lhe ajudar. Então o jovem falou: Há muito tempo deixei meu pai,
minha casa e fui morar longe. Mas agora resolvi voltar, e então escrevi, pedindo para meu
pai me receber de volta. Se ele concordasse com minha volta, pedi que amarrasse um lenço
amarelo em um galho da árvore que fica na frente da casa. O que está me angustiando é que
estou chegando e tenho receio de que não tenha nenhum lenço. O senhor, então lhe falou:
Fique tranquilo. Ficarei na janela e olharei para você. Ao se aproximar do lugar onde o rapaz
morava, o senhor colocou-se na janela. O rapaz perguntou: E então? O senhor está vendo um
lenço amarelo na árvore? O homem respondeu: Não, não vejo um lenço amarelo. São muitos
lenços amarelos, um em cada galho da árvore! (Autor desconhecido)
Pense
Quando você faz algo que não é correto, reconhece e é capaz de pedir desculpas ou perdão?
Jesus é o que acolhe a todos. “Estavam muito impressionados e diziam: ‘Jesus faz bem
todas as coisas. Faz os surdos ouvir e os mudos falar.’” (Mc 7,37)
Oração
Senhor, que eu seja capaz de reconhecer meus limites e a perdoar-me. Que eu seja capaz de
também perdoar os que erram. Amém!
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15.02
CARNAVAL
Para ser um bom cristão e honesto cidadão, conforme disse Dom Bosco, é preciso que se
tenha uma alegria verdadeira. E alegria combina com carnaval. Carnaval é uma festa muito
antiga que nasceu na Europa, mas que brilhou e ganhou formas especiais na cultura brasileira. Aqui que se incorporaram músicas, ritmos, danças e alegorias, em um mar de alegria, e
muito espetáculo pelo Brasil a afora. E ser alegre é distribuir alegrias que trazem saúde e felicidade, tanto para quem distribui, como para quem recebe. Na alegria também viveu Jesus
entre o seus. No relato dos evangelhos, o encontramos alegre e feliz, e é isso que Ele quer
também para cada um de nós. No carnaval também nós brincamos, cantamos, sambamos,
extravasamos a nossa alegria, e recebemos a alegria de outros. Carnaval é tempo de viver
e celebrar a alegria que, de forma saudável, dá sabor para a vida. Vamos rir, dançar, brincar,
festejar. É carnaval!
Pense
Como você vive a alegria?
O livro de Eclesiastes diz que “para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento
debaixo dos céus. Há o tempo para chorar e o tempo para rir. O tempo para gemer e o
tempo para dançar.” (Ecl 3,1-4)
Oração
Senhor Deus, dá-nos a graça da alegria que alimenta e embeleza a vida. Ensina-nos e ajuda-nos a sermos pessoas alegres, do bem e da paz. Amém!
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16.02
CARNAVAL
“Quanto riso, ó quanta alegria...” Carnaval é uma das festas das mais belas fantasias. Fantasias de vestimentas, de personagens, de coreografias. Mas é principalmente a festa da fantasia de ser feliz. E pode ser com samba, frevo, marchinhas, rezas e tantos outros ritmos e sons.
O que não pode faltar é muito brilho e animação, nas vestes e no coração. Estes são dias de
viver a alegria manifestando nossa espontaneidade e mostrando que gostamos muito da
vida. É tempo de celebrar, por isso dizemos com os poetas: “Quanto riso, ó quanta alegria...”
“Ô abre alas, que eu quero passar!” “Mamãe eu quero, mamãe eu quero… mamãe eu quero
mamar! Dá a chupeta, dá a chupeta, dá a chupeta, dá a chupeta pro bebê não chorar.”
Pense
O que é para você um bom e feliz carnaval?
Os primeiros cristãos tinham a marca da alegria. “Fiquem sempre alegres no Senhor!
Repito: fiquem alegres! Que a bondade de vocês seja notada por todos.” (Fil 4,4)
Oração
Senhor, que eu seja bondoso para com todos que precisem. Que eu torne o mundo um lugar
muito melhor com a presença da minha alegria. Amém!
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17.02
POR QUE O DIA DAS CINZAS?
Hoje é o primeiro dia da quaresma. Iniciar a quaresma é fazer um caminho que nos reconduz
ao encontro de Deus. Ele, sendo o nosso Pai, e nós os seus filhos muito queridos. Quaresma
é para mais uma vez receber “o abraço de Deus, nosso Pai, que nos renova por dentro, que
limpa nosso coração. Para viver como seus filhos amados, Deus nos fez. Também para amar
e deixarmo-nos amar e caminhar rumo à Páscoa de Jesus.” (Papa Francisco) Viver a quaresma
é fazer a estrada que nos leva à alegria verdadeira. E o gesto das cinzas que hoje celebramos
nos faz lembrar que fomos tirados da terra, somos feitos de pó. Sim, somos pó, mas estamos
nas mãos amorosas de Deus. Ele que soprou sobre nós a vida e quer que continuemos a
bem vivê-la. Para o cristão, viver o período da quaresma é sentir novamente o sopro de Deus
renovando a vida.
Pense
Qual será o gesto ou a ação especial que você fará nesta quaresma?
Jesus diz qual é o lugar do cristão: “Prestem atenção! Não pratiquem a justiça de vocês
diante dos homens, só para serem elogiados por eles. Fazendo assim, vocês não terão
a recompensa do Pai de vocês que está no céu.” (Mt. 6,1)
Oração
Senhor, durante este tempo de Quaresma, tende misericórdia de nós.
Transforma o nosso egoísmo em generosidade e ajuda-nos a fazer o bem. Amém!
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18.02
CAMPANHA DA FRATERNIDADE
A Campanha da Fraternidade deste ano será assumida por diferentes Igrejas Cristãs. O objetivo principal é o diálogo entre cristãos e pessoas que sonham com um mundo melhor e mais
bonito para todos. O tema que as Igrejas Cristãs irão trabalhar juntas será: “Fraternidade e
Diálogo: compromisso de amor”. E terá como lema inspirador o versículo da Carta de São
Paulo aos Efésios (2,14), que diz: “Cristo é a nossa paz: do que era dividido, fez uma unidade”
(Ef 2.14). Realizar mais uma Campanha da Fraternidade Ecumênica, neste mundo de tantos
desrespeitos, demonstra o compromisso Cristão com o diálogo. Sabemos que “as diferenças nos enriquecem ao invés de nos ameaçar”, disse a secretária Romi Bencke, do Conselho
Nacional de Igrejas Cristãs. Pois, "apesar de parecer que a fraternidade ficou fora de moda,
acreditamos que o batismo nos torna irmãos e irmãs", disse o padre Patriky S, Batista, secretário da CNBB.
Pense
O que posso fazer para desenvolver em mim a atitude constante do diálogo?
Preparando-nos para a Páscoa, ouvimos Jesus que diz: “O Filho do Homem deve sofrer
muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e doutores da Lei, deve
ser morto, e ressuscitar no terceiro dia.” (Lc 9,22)
Oração
Senhor, Tu que és o caminho, seja nosso guia e companheiro nos caminhos do diálogo. Ilumina-nos, para que possamos aprender a dialogar sempre. Amém!
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19.02
PERÍODO DA QUARESMA
Quaresma é um tempo para nos recolocar no caminho da nossa própria vida. São quarenta
dias para nos perguntar qual é nossa tarefa neste mundo. É um tempo de ir ao encontro do
outro. Para ouvir, acolher, ser solidário e, especificamente neste ano, aprender a dialogar.
Quaresma é também um tempo para nos perguntar como nos relacionamos e cuidamos do
ambiente onde vivemos. Este caminho supõe, antes de tudo, cooperar com o próprio Deus.
Ele conta com cada um de nós para continuar a sua obra da Criação. Para isso, precisamos
romper com o mau que habita em nossos corações, nos afastar de tudo aquilo que nos
separa de Deus e que prejudica a nossa felicidade e realização pessoal. A finalidade da quaresma, portanto, é ser um tempo de preparação para a Páscoa de Jesus. Mas não é só isso, é
antes de tudo um tempo de preparação para a nossa participação na Páscoa de Jesus.
Pense
O que você precisa fazer para melhor se preparar para a Páscoa de Jesus?
Jesus diz que cada coisa tem seu tempo. “Por que os teus discípulos não fazem jejum?
Jesus respondeu: Vocês acham que os convidados de um casamento podem estar de
luto, enquanto o noivo está com eles?” (Mt 9,14-15)
Oração
Senhor, faz com que encontremos em Tua Palavra Sagrada, neste tempo de Quaresma, a
orientação para iluminar nossos caminhos. Amém.
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22.02
NADA O IRRITAVA
Em uma cidade do interior havia um homem que não se irritava com ninguém. Sempre encontrava uma saída cordial. Era muito admirado e querido por todos. Para testá-lo, seus companheiros combinaram levá-lo numa determinada noite a um jantar. Trataram antes todos os
detalhes com o garçom. Assim que iniciou o jantar, foi servida uma saborosa sopa. O garçom
chegou próximo a ele, e ele arrumou seu prato a fim de facilitar a tarefa de servir. E todos foram
servidos, mas quando chegou à vez dele o garçom foi para outra mesa. Ele esperou calmamente
que o mesmo voltasse. Quando o garçom se aproximou outra vez, o homem elevou seu prato
e novamente foi ignorado. Após servir todos os demais, o garçom passou rente a ele, com a
sopeira fumegante, e retornou à cozinha. E todos o observavam para ver sua reação. Educadamente ele chamou o garçom que, fingindo impaciência, lhe disse: o que o senhor deseja?
Ao que ele respondeu: o senhor não me serviu a sopa. Ele retrucou, para provocá-lo: servi
sim senhor! Ele olhou para o prato vazio e limpo e ficou pensativo por alguns segundos. Todos
pensaram que ele iria brigar. Mas surpreendeu dizendo: o senhor serviu sim, mas eu aceito um
pouco mais! Os amigos, frustrados por não conseguir fazê-lo se irritar, terminaram o jantar.
(Autor desconhecido)
Pense
Você é capaz de cultivar a delicadeza e a educação em todas as ocasiões?
E esse é Jesus, atencioso e delicado com todos: “Senhor, quando foi que te vimos com
fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber?” Jesus respondeu: “Todas
as vezes que fizeram isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizeram.”
(Mt 25,37;40)
Oração
Senhor Jesus, faz-me reconhecer Teu rosto, no rosto de cada irmão. Fortalece-me para que
eu sempre tenha práticas de respeito e defesa da vida. Amém!
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23.02
O MISTÉRIO DO ABRAÇO
Dizem os orientais que quando abraçarmos uma pessoa querida a quem amamos, devemos
fazer da seguinte forma: inspirando e expirando três vezes, e aí sua felicidade se multiplicará pelo menos dez vezes. Diante disso, vamos fazer um exercício para sentir a atenção e
o carinho entre nós. Deslize delicadamente sua mão sobre as costas de um colega próximo,
para que o mesmo possa se sentir junto a você. É assim, nos momentos de dor ou de alegria
que vemos o bem que um grande e demorado abraço nos causa. Pelo abraço, transmitimos
emoções, recebemos carinho, trocamos afeto, compartilhamos alegria, amenizamos dores,
demonstramos amizade, doamos amor, expressamos nossa humanidade. (Freundschaft,
tradução livre)
Pense
Você gosta de receber abraços? Você costuma abraçar as pessoas que convivem com você?
Hoje Jesus nos abraça com a certeza do amor de Deus por nós. “O Pai de vocês sabe do
que é que vocês precisam antes que vocês façam o pedido.” (Mt 6,8)
Oração
Senhor, peço que me ajudes para que eu seja o abraço atento e acolhedor. Ajuda-me a acolher aos outros e a Ti com o abraço de coração aberto. Amém.
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24.02
UMA COISA DE CADA VEZ
Um turista visitou uma catedral onde um artista trabalhava em um mosaico enorme. Uma
vasta parede vazia estava à frente do artista, e o turista perguntou: Você não fica preocupado
com todo este espaço que você precisa cobrir? Não se preocupa sobre quando conseguirá
terminar? O artista respondeu: Eu sei o que posso fazer a cada dia. A cada manhã, marco a
área que farei e não me permito me preocupar com o espaço que falta. Eu assumo um dia de
cada vez, e um dia o mosaico estará terminado. (Autor Desconhecido)
Agora pensemos nós: Quantos obstáculos nós colocamos em nossa frente e que atrasam ou
até interrompem o que precisamos fazer? Temos duas saídas. Uma, nós podemos nos preocupar com tudo que temos para fazer e ficarmos apavorados, até paralisados. A outra, podemos simplesmente começar seguindo diariamente uma rotina, e devagar dar conta de cada
tarefa, seja da escola ou de casa. E, no final do dia, da semana, do mês teremos montado o
melhor painel que podemos fazer.
Jesus teve muitas dificuldades para ser aceito e não desanimou. Disse: “Aqui está quem
é maior do que Salomão. E aqui está quem é maior do que (o profeta) Jonas.” (Lc 11,31-32)
Oração
Senhor, que minha fé e ações sejam esperança de um mundo melhor, mais bonito e mais feliz
para todos. Amém!
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25.02
O PIQUENIQUE DAS TARTARUGAS
Uma família de tartarugas decidiu fazer um piquenique. As tartarugas levaram sete anos
para preparar o passeio. Finalmente a família de tartarugas saiu. No segundo ano da viagem,
encontraram um lugar ideal. Por seis meses limparam a área e desembalaram a cesta de
piquenique. E descobriram que tinham esquecido o sal. Após uma longa discussão, a tartaruga mais nova foi escolhida para voltar a casa e pegar o sal. A pequena tartaruga lamentou,
chorou e esperneou. Concordou em ir com uma condição: que ninguém comeria até que ela
retornasse. A família consentiu, e ela foi. Três anos se passaram e a pequena tartaruga não
retornava. Três, cinco, seis anos... No sétimo ano, a tartaruga mais velha não aguentava mais
conter a fome. Anunciou que iria comer e pegou um sanduíche. Nesta hora, a pequena tartaruga saiu de trás de uma árvore e gritou: Ahhããã! Eu sabia que vocês não iam me esperar.
Agora que eu não vou mesmo buscar o sal. (Autor desconhecido)
Pense
Você consegue se organizar para melhor aproveitar o tempo de seu dia?
Assim disse Jesus para nos ajudar: “Peçam, e lhes será dado! Procurem, e encontrarão!
Batam, e abrirão a porta para vocês! Pois todo aquele que pede, recebe; quem procura,
acha; e a quem bate, a porta será aberta.” (Mt 7,7-8)
Oração
Senhor, continuamos nossa caminhada com confiança. Guiados por Tua presença, queremos
contribuir na construção de um mundo melhor para todos. Amém!
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26.02
TEMPO DE RENOVAR A VIDA
Quando pensamos em quaresma, lembramo-nos de Jesus. Ele passou por dores, violência e
sofrimentos. Também nós enfrentamos dores, sofrimentos e violência que nos machucam. O
sofrimento de Jesus nos leva a entender o amor de Deus por nós. Assim como Deus não ficou
indiferente ao sofrimento de seu filho Jesus, não será indiferente às nossas dores e sofrimentos. Mas, Deus conta com cada um de nós para diminuir o sofrimento de quem conhecemos,
e o sofrimento dos menos favorecidos socialmente. Dar atenção ao sofrimento, e de quem
sofre, é cuidar da vida recebida de Deus. Jesus continua ainda hoje sendo crucificado quando
somos indiferentes à dor do outro, quando somos egoístas e quando pensamos só em nós
mesmos. Precisamos mostrar para o mundo o pleno amor que Deus tem por nós e que foi
revelado por Jesus.
Pense
O que você pode fazer para diminuir o sofrimento de pessoas que conhece?
Jesus pede para cuidar e resolver o que nos machuca. Ele disse: “Se você for até o altar
para levar a sua oferta, e aí se lembrar de que o seu irmão tem alguma coisa contra
você, deixe a oferta aí diante do altar, e vá primeiro fazer as pazes com seu irmão;
depois, volte para apresentar a oferta.” (Mt 5,23-24)
Oração
Senhor, que sejamos fortalecidos nas nossas dores com o Teu auxílio e proteção. Purifica
nossos corações na Tua caridade e no Teu amor. Amém!
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SOLIDARIEDADE PARA A VIDA SER
MAIS BONITA
Viver a solidariedade hoje é, mais do que nunca, indispensável para quem quer ser um ser
humano integral e melhor. Só com solidariedade despertamos o valor e o gosto de cuidar uns
dos outros e do nosso Planeta, fazendo com que a vida seja mais feliz e bonita para todos.
Mas ainda somos aprendizes do valor da solidariedade, razão pela qual precisamos praticá-la constantemente, todos os dias. Fazer o exercício da solidariedade exige de nós darmos a
devida importância ao outro e ao nosso ambiente, ou seja, a importância que cada um tem
e merece. Para isso, precisamos estar dispostos a abrir nossos olhos e ouvidos e a nunca
sermos indiferentes às necessidades das pessoas e do nosso Planeta.
Só a solidariedade irá permitir reconstruir a vida de muitas pessoas e da nossa casa comum,
a Terra, da qual dependemos, e onde todos vivemos. Por isso, em todos os momentos, é
indispensável termos iniciativas e refletir sobre a solidariedade. Pois está no coração de uma
prática solidária o princípio fundamental e inegociável do respeito para com o Universo e
para com o outro. Porque ser solidário exige deixar-se incomodar pelos sofrimentos e dores
do Planeta Terra e da Humanidade toda.

SOLIDÁRIO E FELIZ MÊS DE MARÇO!
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01.03
PESSOAS SÃO PRESENTES
Pessoas são um presente. Algumas têm um “embrulho” bonito, como os presentes de Natal,
Páscoa ou festa de aniversário. Outras vêm em embalagem comum. E há as que ficaram
machucadas no correio. Algumas pessoas trazem invólucros fáceis. De outras, é dificílimo,
quase impossível, tirar a embalagem. É fita durex que não acaba mais. Mas a embalagem
não é o presente. E tantas pessoas se enganam, confundindo a embalagem com o presente.
Por que será que alguns presentes são complicados para a gente abrir? Talvez porque dentro
da bonita embalagem haja pouco valor! Também você, também eu somos um presente para
os outros. Triste é se formos apenas um presente-embalagem bem empacotado e com nada
dentro. Nos verdadeiros encontros é que vamos nos desembrulhando, desempacotando.
(Autor desconhecido)
Pense
Você já experimentou a alegria de ser um bonito presente? Aquela alegria que nasce quando
pessoas se comunicam virando um presente uma para outra.
Jesus, o melhor presente que podemos ter e oferecer a alguém. Ele disse: “Sejam misericordiosos, como também o Pai de vocês é misericordioso. Não julguem, e vocês não
serão julgados; não condenem, e não serão condenados; perdoem e serão perdoados.”
(Lc 6,36-37)
Oração
Senhor, ajuda-nos a sermos bonitos presentes uns para os outros. Ajuda-nos para sermos
presentes carregados de paciência, bondade, fé e amor. Amém!
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02.03
EM BUSCA DO BOI
Conta uma história, da tradição budista, que um monge entrou em um vilarejo montado em
um boi, e os habitantes da vila lhe perguntaram onde estava indo. Ele respondeu que estava
em busca de um boi. As pessoas se entreolharam e começaram a rir. O monge se foi. No dia
seguinte, de novo montando um boi, o monge voltou ao vilarejo. E de novo as pessoas lhe
perguntaram o que buscava. Procuro um boi. Outra vez o monge se foi, ao riso de todos.
No terceiro dia o fato se repetiu: o que busca? E o monge, montado no boi, disse ser um boi
que buscava. A piada já perdera a graça, e as pessoas disseram: olhe aqui, você é um monge,
supostamente uma pessoa santa e sábia. Mesmo assim você vem aqui à procura de um boi
quando é sobre um boi que você está sentado. Replicou o monge: Também assim é a procura que fazemos de Deus. Também nós, tantas vezes, saímos em busca de algo que estava
conosco o tempo todo, sem que nos déssemos conta. (Autor desconhecido)
Agora pense nas boas coisas que você já tem e nem sempre se dá conta...
Assim é Deus, está sempre conosco. “Um só é o Pai de vocês, aquele que está no céu. O
maior de vocês deve ser aquele que serve a vocês.” (Mt 23,9;12)
Oração
Senhor, ajuda-nos a sermos agradecidos pelo que temos e somos. Que saibamos ser gratos
à nossa família e a quem nos ajuda todos os dias. Amém!
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03.03
AINDA FALANDO DE QUARESMA
Quaresma é um tempo para parar, pensar e rever o que fazemos com a nossa vida. A quaresma é tempo de perguntar para nós mesmos: o que pode ainda ser melhor e contribuir
mais com a vida do outro e do Planeta? Temos, assim, a oportunidade de olhar para as nossas
atitudes e saber como tratamos as pessoas e como respeitamos o ambiente onde estamos.
Para isso, é tempo de rever e recolocar os valores essenciais para viver bem e feliz. Portanto,
quaresma é um tempo de identificar as ações que não contribuem com o bem, e fazer um
propósito de sermos mais generosos com as pessoas e com o Universo que Deus nos deu
de presente.
Para hoje, propomos uma atitude de quaresma: ficar menos tempo nas mídias sociais e estar
mais junto das pessoas conversando, trocando ideias, ouvindo...
Bem nos disse e orientou Jesus, que “Quem de vocês quiser ser grande, deve tornar-se o seu servidor; e quem de vocês quiser ser o primeiro, deverá tornar-se servo de
todos.” (Mt 20,26-27)
Oração
Senhor, derrama sobre nós a Tua misericórdia, para que possamos perseverar no bem. Que
saibamos sempre promover o respeito pela vida. Amém!
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04.03
A LIÇÃO DOS OCEANOS
Veja só, os grandes oceanos são feitos de pequenas gotas d'água. Assim, também, nós somos
feitos de pequenas atitudes e nos realizamos com elas a cada momento. Como realizamos
isso? Sendo ouvidos, podendo falar. Para sermos compreendidos, devemos expor nossas
ideias. Mas, acima de tudo, devemos sempre buscar o que mais nos realiza e nos dá o sentimento de felicidade, antes do sucesso e antes do dinheiro. Para isso, tudo que fazemos
deve ser bem feito, antes de pensar em qualquer recompensa. Pois nenhum reconhecimento
externo vai substituir a alegria de poder ser quem somos. Assim, perdoe-se pelos fracassos e
erros que cometer, aprenda com eles e, a partir deles, programe suas próximas ações. Nunca
se deixe iludir que será possível fazer tudo num dia só ou quando tiver todos os recursos: tal
dia nunca virá. Para se manter motivado, sonhe. Para realizar, planeje, pensando grande e
fazendo pequeno, um pouco a cada dia e todos os dias um pouco. Porque, enfim, são pequenas gotas d'água que fazem todo o grande oceano. (Autor desconhecido)
Pense
Que lição podemos aprender com os oceanos e com os rios?
Jesus lembrou que são as atitudes que contam diante de Deus. “O rico gritou: ‘Pai
Abraão, tem piedade de mim!’ Abraão respondeu: ‘Lembre-se, filho: você recebeu seus
bens durante a vida.’” (Lc 16,24-25)
Oração
Senhor Jesus, ensina-me a partilhar com meus irmãos os bens que me destes. Ensina-me a
escutar e a dar minha contribuição nas situações diárias. Amém!
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05.03
O LAÇO E O ABRAÇO
Eu nunca tinha reparado como é curioso um laço. Uma fita enrosca-se, ao se dar voltas. Mas
não se embola, vira, revira, circula e pronto: está dado o laço. É assim que é o abraço: coração
com coração, tudo cercado de braço. É assim que é o laço: um laço no presente, no cabelo, no
vestido, em qualquer coisa onde o faço. E quando puxo uma ponta, o que é que acontece? Vai
escorregando devagarzinho, desmancha, desfaz o laço. Solta o presente, o cabelo, fica solto
no vestido. E na fita, que curioso, não faltou nem um pedaço. Ah! Então é assim a amizade,
como um pedaço de fita? Enrosca, segura um pouquinho, mas pode se desfazer a qualquer
hora, deixando livres as duas bandas do laço. Por isso é que se diz: laço afetivo, laço de amizade. E quando alguém briga então se diz – romperam-se os laços. E saem as duas partes
iguais de pedaços de fita, sem perder nenhum pedaço. Então a amizade é isso. Não prende,
não escraviza, não aperta, não sufoca. Porque quando vira nó, já deixou de ser um laço! (M.
Beatriz M. Anjos, reescrito)
Hoje é dia de um gesto, um olhar, um sorriso, um sinal..., cultive o laço com um colega do
seu lado...
Disse Jesus do laço de Deus para conosco: “A pedra que os construtores deixaram de
lado tornou-se a pedra mais importante; isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos
nossos olhos.” (Mt 21,42)
Oração
Senhor, ensina-nos a ouvir e a acolher a realidade de cada pessoa que encontramos. Que nos
façamos laços para os carentes de atenção e de bondade. Amém!
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08.03
DIA INTERNACIONAL DA MULHER
Mulher, que todo dia seja dia de você ser admirada pela força, pela garra, pela coragem
estampada de ser verdadeira e justa, mesmo sendo injustiçada. Que todo dia seja dia de você
ser engraçada, pois sorrir e fazer rir deixa a alma aliviada; mas se a tristeza chegar, que você
seja consolada. Que todo dia seja dia de sair pela calçada, de caminhar do seu jeito discreto
ou com rebolada, de bermunda ou de burca, e não ser assediada. Que todo dia seja dia de
você ser mais ousada, de amar, e por alguém ser amada, pois o amor é o melhor transporte
para seguir essa jornada. Enfim, mulher, que todo dia seja dia de não ter a voz calada, e se
alguém calar, que essa voz seja elevada. Que todo dia seja o dia da mulher ser respeitada.
(Bráulio Bessa, reescrito)
Que todo dia seja dia de ser mulher, filha, mãe, irmã, tia, avó, madrinha, bisavó, esposa, namorada, profissional, dona de casa, professora.... Enfim, que todo dia seja o dia de a Mulher,
Filha amada e querida de Deus. Pense: Em seu coração, lembre-se das mulheres que são
especiais para você.
Como Jesus muitas mulheres passam abrindo caminhos para a vida. Assim, Jesus “passando pelo meio deles, continuou o seu caminho.” (Lc 4,30).
Oração
Por todas as mulheres hoje pedimos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois Vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do Vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de
Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém!
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09.03
A PÉROLA DA OSTRA
Pérolas são produtos da dor, resultados da entrada de uma substância estranha ou indesejável no interior da ostra, como um parasita ou um grão de areia. Na parte interna da concha,
é encontrada uma substância lustrosa, chamada nácar. Quando o parasita ou o grão de areia
penetra as células da ostra o nácar começa a trabalhar e a cobrir o grão com camadas para
proteger o corpo indefeso do molusco. Como resultado vai se formando uma linda pérola ali
no seu interior. Assim, uma ostra que não foi ferida, nunca vai produzir pérolas, pois a pérola
é uma ferida cicatrizada. (Autor desconhecido)
Pense
Você já se sentiu ferido por alguém? Já teve ideias que foram rejeitadas ou mal interpretadas?
Jesus diz a Pedro a forma de produzir a melhor pérola. “Pedro aproximou-se de Jesus, e
perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Jesus
respondeu: até setenta vezes sete.” (Mt 18,21)
Oração
Senhor dá-nos o Teu Espírito para que em qualquer circunstância estejamos abertos à vida
com respeito, dignidade e com muito amor. Amém!
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10.03
PEGADAS NA AREIA
Diz um conto: Uma noite eu tive um sonho. Sonhei que estava andando na praia com o
Senhor, e através do céu passavam cenas da minha vida. Para cada cena que passava percebi que eram deixados dois pares de pegadas na areia, um era meu e outro era do Senhor.
Quando a última cena passou, olhei para traz para as pegadas na areia, e notei que muitas
haviam desaparecido. Notei que isso aconteceu nos momentos mais difíceis. Isso me aborreceu, então perguntei: Senhor, você me disse que uma vez que resolvi Lhe seguir, andarias
sempre comigo, em todo o meu caminho, mas notei que, durante as maiores dificuldades,
havia apenas um par de pegadas na areia. Não compreendo porque nas horas em que mais
necessitava, Você me deixou. O Senhor respondeu: Meu filho, eu amo você, e jamais o deixaria nas horas de seu sofrimento. Quando você viu na areia apenas um par de pegadas, foi
exatamente aí que eu carreguei você nos braços. (Autor desconhecido).
Pense
Você acredita que Deus o acompanha diariamente em sua vida?
Deus nos carrega em seus braços. Disse Jesus: “Quem praticar e ensinar (os mandamentos), será considerado grande no Reino do Céu.” (Mt 5,19)
Oração
Senhor, ensina-nos a confiar em Ti. Ensina-nos a cuidar da vida. Queremos seguir o Teu exemplo e crescermos na Tua graça. Amém!
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11.03
UM PRESENTE PARA VOCÊ
Se eu pudesse deixar algum presente a você, deixaria aceso o sentimento de amar a vida de
todos os seres humanos. Deixaria a consciência de aprender tudo o que foi ensinado pelo
tempo afora. Mas, lembraria os erros que foram cometidos, para que não mais se repetissem. Deixaria a capacidade de escolher novos rumos. Deixaria ainda para você, se pudesse,
o respeito àquilo que é indispensável. Mas deixaria também o pão e o trabalho. Além do trabalho, deixaria a ação. E para quando viesse a faltar o que você mais precisa, deixaria ainda
um segredo: O de você buscar, no interior de si mesmo, a resposta e a força para encontrar
as saídas para a vida. (Mahatma Gandhi, domínio público)
Pense em alguém muito especial. Que presente você gostaria de ser hoje para esta pessoa?
Jesus, o melhor presente, diz que é com Ele que devemos estar. “Quem não está comigo,
está contra mim. E quem não recolhe comigo, espalha.” (Lc 11,23)
Oração
Senhor Jesus, ensina-me a ser um presente generoso. A cuidar dos que sofrem e precisam de
ajuda. A servir meus irmãos sem esperar recompensa. Amém!
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12.03
CADÊ A CRIANÇA?
Procura-se a uma criança, lá dentro de nós mesmos. A criança que pula, ri e fica feliz com
os velhos brinquedos. A criança que exulta quando ganha brinquedos novos. A criança que
dá vida a latinhas, barbantes, tampinhas de refrigerantes, bonecas, soldadinhos de chumbo,
figurinhas. A criança que bate palmas, que gosta de músicas de roda, que fica feliz quando
ganha um sorvete. A criança que se emociona ao ouvir histórias contadas por seus pais ou
professores. A criança que chora quando pegam seus brinquedos, bonecas, carrinhos. A
criança que faz beiço quando a professora a coloca para pensar, mas que é feliz com seus
amigos, sua pureza, sua inocência, sua esperança, sua enorme vontade de ser uma grande
figura humana.
Pense
Você cultiva as coisas boas da criança que existe em você?
Disse Jesus que devemos ser livres como as crianças. “Ame ao seu próximo como a si mesmo.
Não existe outro mandamento mais importante.” (Mc 12,31)
Oração
Senhor, escuta a minha oração, que eu nunca deixe ter a esperança de ser uma boa pessoa.
Faze de mim uma pessoa fiel aos Teus mandamentos. Amém!
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15.03
O NOSSO TESOURO
Conta uma lenda que, certa vez, um homem caminhava pela praia numa noite de lua cheia.
Pensava desta forma: "Se tivesse uma casa grande, seria feliz". "Se tivesse um excelente trabalho, seria feliz." Nesse momento, tropeçou com uma sacolinha cheia de pedras e começou
a jogá-las, uma a uma, no mar, e cada vez dizia: "seria feliz se tivesse..." Assim o fez até que
a sacolinha ficou com uma só pedrinha, e ele decidiu guardá-la. Ao chegar a casa, percebeu
que aquela pedrinha tratava-se de um diamante muito valioso. Você imaginou quantos diamantes o homem jogou no mar, sem parar para pensar? (Autor desconhecido)
Pense
Que diamantes você carrega em seu coração?
Um diamante que não pode faltar nunca é a confiança. “O funcionário do rei disse:
“Senhor, desce, antes que meu filho morra!” Jesus disse-lhe: “Pode ir, seu filho está
vivo.” O homem acreditou na palavra de Jesus.” (Jo 4,49-50)
Oração
Senhor, olha para nós e ajuda-nos a não desperdiçar os tesouros que nos deste. Ensina-nos
a confiar e a acreditar sempre em Ti. Amém!
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16.03
SOLTAR A PANELA
Certa vez, um urso faminto perambulava pela floresta em busca de alimento. Seu faro aguçado sentiu o cheiro de comida e foi conduzido a um acampamento de caçadores. Ao chegar
lá, o urso percebeu que o acampamento estava vazio. Foi até a fogueira e tirou um panelão
de comida. O urso abraçou a panela com toda sua força e enfiou a cabeça dentro dela, devorando tudo. Enquanto abraçava a panela, começou a perceber algo estranho. Na verdade,
era o calor da panela. Ele estava sendo todo queimado. O urso nunca havia experimentado
aquela sensação e, então, interpretou as queimaduras pelo seu corpo como uma coisa que
queria lhe tirar a comida. E começou a urrar muito alto. Quanto mais alto rugia, mais apertava a panela quente contra seu imenso corpo. Quando os caçadores chegaram ao acampamento encontraram o urso recostado a uma árvore, próxima à fogueira, segurando a panela
de comida e com muitas queimaduras. (Autor desconhecido)
Pense
Você tem a coragem de tirar de você o que pode atrapalhar seu estudo?
Com Jesus aprendemos a ter força de vontade. ““Você quer ficar curado? Levante-se,
pegue sua cama e ande.” No mesmo instante, o homem ficou curado.” (Jo 5,6;8)
Oração
Senhor, concede-nos forças e coragem para nos desprendermos de tudo o que possa atrapalhar o Teu projeto para a nossa vida. Amém!
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17.03
SORRIA
Sorria. Mas não se esconda atrás do seu sorriso. Mostre aquilo que você é sem medo. A
felicidade é o resultado dessa tentativa. Ame acima de tudo. Ame a tudo e a todos. Do amor
depende a felicidade completa. Procure o que há de bom em tudo e em todos. Não faça dos
defeitos uma distância e sim, uma aproximação. Aceite a vida, as pessoas, e faça delas a
sua razão de viver. Entenda os que pensam diferentemente de você. Não os reprove. Olhe à
sua volta, veja quantos amigos estão com você. Você já fez alguém feliz hoje? Ou fez alguém
sofrer com o seu egoísmo? Faça aquilo que você gosta. Escute o que as pessoas têm a lhe
dizer. E faça dos obstáculos degraus para crescer. Procure acima de tudo ser gente. Eu também vou tentar. Sou feliz... Porque você existe! (Charlie Chaplin, reescrito)
Pense no sorriso de alguém que você gosta. Qual o valor desse sorriso para você?
Diz Jesus que o melhor é fazer a vontade de Deus. “Eu julgo conforme o que escuto, e o
meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, e sim a vontade
daquele que me enviou.” (Jo 5,30)
Oração
Senhor, quero agradecer pelas graças e misericórdias que me são dadas diariamente. Que eu
saiba me orientar pelo caminho do amor e do conhecimento. Amém!
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18.03
UMA FLOR RARA
Havia uma jovem muito rica, tinha tudo, inclusive uma linda família. Só que ela não conseguia
conciliar trabalho e família. O trabalho lhe consumia muito tempo, e ela não conseguia dar
a devida atenção a seus filhos e marido. E assim, as pessoas que ela amava eram sempre
deixadas para depois. Um dia, seu pai, um homem sábio, lhe deu um presente: uma flor
muito rara. Disse a ela: Filha, esta flor vai te ajudar muito mais do que você imagina! Você terá
apenas que regá-la e podá-la de vez em quando, às vezes conversar um pouquinho com ela.
Ela lhe dará em troca esse perfume maravilhoso e lindas flores. A jovem ficou muito emocionada, afinal a flor era de uma beleza sem igual. O tempo foi passando, o trabalho consumia
todo o seu tempo, a sua vida continuava confusa e não lhe permitia cuidar da flor. Quando
chegava a casa, olhava a flor, que não mostrava sinal de fraqueza. Então ela passava direto.
Um dia, sem mais, a flor morreu. Ela chegou a casa e levou um susto. Suas raízes estavam
ressecadas, suas flores caídas. A jovem ficou passada e contou a seu pai o que havia acontecido. Seu pai respondeu: Eu já imaginava que isso aconteceria, e não posso lhe dar outra flor,
porque não existe outra igual a essa, ela era única.
Pense
Como você cuida das pessoas que ama?
Jesus mostrou grande cuidado por nós. “Quanto a vocês, eu já os conheço muito bem.
Eu vim em nome do meu Pai, e vocês não me receberam.” (Jo 5,42-43)
Oração
Senhor, que a partilha de nossos dons e capacidades nos ajude a tomar mais consciência
para cuidar e proteger as pessoas que amamos. Amém!
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19.03
O MAIS IMPORTANTE JOSÉ
Em uma entrevista, o Papa Francisco contou que faz uma oração a São José há mais de 40
anos. Diz ele que encontrou a oração em um antigo missal francês, e desde então passou a
rezar. A oração diz: “São José, cujo poder faz possíveis as coisas impossíveis. Ó glorioso São
José, a quem foi dado o poder de tornar possível as coisas humanamente impossíveis, vem
em nosso auxílio nas dificuldades. Tome sob sua proteção a causa importante que lhe confiamos, para que tenha uma solução favorável. Ó Pai muito amado, em você depositamos toda
a nossa confiança. Que ninguém possa jamais dizer que lhe invocamos em vão. Já que tudo
pode junto a Jesus e Maria, mostre-nos que sua bondade é igual ao seu poder. São José, a
quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve, seja, nós lhe pedimos,
o pai e protetor da nossa, e impetre-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus
e Maria.” São José. Todos: rogue por nós que a você recorremos.
“José, marido de Maria, era justo. O anjo do Senhor apareceu-lhe, em sonho, e lhe disse:
‘José, Filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como tua esposa. Ela dará à luz
um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus’. Quando acordou, José fez conforme o anjo do
Senhor havia mandado.” (Mt 1,19-24)
Oração
São José, vem em nosso auxílio. Toma sob a tua proteção as nossas necessidades e intenções. Protege e ampara as nossas famílias. Amém!
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22.03
O AMOR QUE DURA
Uma mãe e a sua filha estavam a caminhar pela praia. Num certo ponto, a menina disse:
"Como se faz para manter um amor?" A mãe olhou para a filha e respondeu: "Pegue num
pouco de areia e feche a mão com força." A menina assim fez, e reparou que quanto mais
forte apertava a areia com a mão, com mais velocidade a areia escapava. "Mãe, mas assim a
areia cai!" "Eu sei, agora abre completamente a mão." A menina assim fez, mas veio um vento
forte e levou consigo a areia que restava na sua mão. "Assim também não consigo mantê-la na minha mão!" A mãe, a sorrir, disse-lhe: "Agora pegue outra vez num pouco de areia e
mantenha na mão semiaberta, como se fosse uma colher, bastante fechada para protegê-la
e bastante aberta para lhe dar liberdade". A menina experimentou e viu que a areia não
escapava mais da mão e estava protegida do vento. "É assim que se faz para durar o amor."
(Clara Luz, reescrito)
Pense
Você dá liberdade ou se apossa de seus amigos?
Jesus nos dá o exemplo de ser uma pessoa livre. Os guardas do Templo chegaram e
perguntaram: ““Por que é que vocês não trouxeram Jesus?” Os guardas responderam:
“Ninguém jamais falou como esse homem.” (Jo 7,45-46)
Oração
Senhor, ilumina, inspira e nos guia a todos, para que encaremos com entusiasmo o desafio
de viver entre nós o verdadeiro amor. Amém!
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23.03
O MEU CÉU
Eu estava no meu trabalho, toda ocupada. O telefone toca... era meu filho. Mãe, a professora
passou um dever, e eu estou sem saber responder. Perguntei o que era. Ele falou: Qual é o
sinônimo de céu? Eu respondi: Filho, que pergunta mais difícil! Pensei: Essa professora está
exagerando. Uma pergunta dessas para uma criança! Naquele momento não recordava o
sinônimo de céu. Fui olhar o dicionário. Percebi que até o dicionário é falho, pois lá encontrei
várias coisas, mas nenhuma era sinônimo de céu. A primeira dizia: Céu é um espaço ilimitado
e indefinido onde se movem os astros. Pensei: Isso não é sinônimo. Sinônimo é uma palavra,
ou, no máximo, duas ou três. Corri os olhos, li mais outras frases que não tinham nada a ver.
Olhei outras palavras próximas como atmosfera, e achei “firmamento”. E falei: firmamento é
o sinônimo, para dar logo uma resposta. Mas confesso que tive uma vontade louca de dizer:
Céu, meu filho, são seus olhos, seu sorriso, seu andar. É você ao telefone, me perguntando
sobre o dever. Céu, meu filho, é vê-lo com saúde. É vê-lo feliz. É saber que você me ama, é
poder amar você! (Cláudya Lessa, reescrito)
Pense
Qual é o seu sinônimo para céu?
Jesus diz que o céu para o cristão é falar das coisas de Deus. “Aquele que me enviou é
verdadeiro, e eu digo ao mundo as coisas que ouvi dele.” (Jo 8,26)
Oração
Obrigado, Senhor, pelo amor que me concedes. Faz com que eu possa também amar meus
colegas e familiares, e que neles eu encontre o verdadeiro sinônimo de céu. Amém.
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24.03
PERGUNTAS PARA TALES
Tales de Mileto, filósofo grego, um grande estudioso, considerado pai da Astronomia, da Geometria e da Aritmética, previu o primeiro eclipse solar no ano de 500 a. C. E foi quem também
definiu a duração do ano, conforme o calendário que temos hoje. Numa ocasião, Tales foi
interrogado, e assim respondeu: Qual a coisa mais velha de todas as coisas? Deus, porque ele
sempre existiu. Qual a mais bela de todas as coisas? O Universo, porque é trabalho de Deus.
Qual a maior de todas as coisas? O espaço, porque ele contém o que foi criado por Deus.
Qual a mais constante de todas as coisas? A esperança, porque ela permanece nos homens,
mesmo depois de terem perdido tudo. Qual é a melhor de todas as coisas? A liberdade, porque sem ela não há nada de bom. Qual é mais rápida de todas as coisas? O pensamento,
porque em um segundo pode voar para o extremo do Universo. Qual é a mais forte de todas
as coisas? A necessidade, porque ela faz as pessoas enfrentarem os perigos da vida. Qual é a
mais fácil de todas as coisas? Dar conselhos. Qual a mais difícil de todas as coisas? Conhecer
a si mesmo.
Pense
Se você fosse responder, que resposta daria para: Qual a mais bela de todas as coisas?
E Jesus nos disse assim: “Se vocês guardarem a minha palavra, vocês de fato serão
meus discípulos; conhecerão a verdade, e a verdade libertará vocês.” (Jo 8,31-32)
Oração
Senhor, que nosso Colégio seja para nós a nossa segunda casa. E que aqui possamos aprender para ver e admirar todas as belas coisas que para nós fizestes. Amém!
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25.03
A ANUNCIAÇÃO DO SENHOR, O DEUS DA NOVIDADE
Diz o Papa Francisco que “embora sem entender muito bem o que se passava, Nossa Senhora
aceitou humildemente o anúncio feito pelo Anjo Gabriel de que fora eleita pelo Senhor para
conceber e dar à luz, ao Deus conosco, o Emanuel. E a responsabilidade de ser o pai do fruto
do ventre de Maria foi aceita por São José com muita humildade de coração. Humilde, não
é aquele que caminha cabisbaixo pelas ruas, mas o que segue o caminho da simplicidade e
da boa intenção indicado por Deus, o único caminho possível. Os ídolos se mostram fortes,
seguros de si. Deus não precisa disso, Ele precisa da nossa humildade para nos guiar, como
guiou Maria e José até receberem Jesus.”
Pense agora numa pessoa que é exemplo de humildade para você...
E disse o anjo Gabriel: “Alegre-se, cheia de graça! O Senhor está com você! 'Não tenha
medo, Maria, porque você encontrou graça diante de Deus. Eis que você vai ficar grávida, terá um filho, e dará a ele o nome de Jesus. (Lc1,28;30-31)
Oração
“Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, Bendita sois Vós entre as mulheres e bendito
é o fruto do Vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e
na hora de nossa morte.” Amém!
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26.03
OS ELEMENTOS DA VIDA
Disse um sábio mestre aos seus discípulos: Seja como a terra. A terra recebe todos os possíveis dejetos de homens e animais, e não se perturba por isso. Muito pelo contrário, a terra
transforma todas as impurezas que recebe em adubo e fertiliza o campo para que continue
a produzir os melhores alimentos e os mais lindos arbustos. Seja como a água. A água limpa
primeiro a si mesma. E sai limpando tudo aquilo que toca. A água fertiliza toda a vida do
Planeta. Está sempre disponível para matar a sede e regar. Seja como o fogo. O fogo faz a
madeira transformar-se em luz e calor. O fogo queima os dejetos e purifica os ambientes.
Seja como o vento. O vento se encarrega de espalhar sementes sobre a terra. O vento faz o
fogo arder com mais brilho e apagar incêndios. O vento é que empurra as nuvens para que
a água caia sobre todos e sobre tudo. Enfim, se você tiver a paciência da terra, a pureza da
água, a força do fogo, e a justiça do vento, você conseguirá atingir a seus objetivos de vida.
(Autor desconhecido)
Pense
Que motivos fazem você muito feliz e trazem alegria à sua vida?
“Jesus disse: Por ordem do meu Pai, tenho feito muitas coisas boas na presença de
vocês. Assim vocês conhecerão, de uma vez por todas, que o Pai está presente em mim,
e eu no Pai.” (Jo 10,32;38)
Oração
Senhor, nós Te louvamos por todas as Tuas Criaturas. As Criaturas que fizestes são repletas
da Tua presença e da Tua ternura. Louvado seja o Senhor, por todas as Criaturas. Amém!
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29.03
SEMANA SANTA
Começamos a semana santa lembrando que as dores e tristezas são cruzes que carregamos,
assim como carregou Jesus a sua cruz. Mas a cruz dos sofrimentos não é o mais importante
da nossa vida. Para os que creem em Jesus, a vida não acaba na cruz, aqui neste mundo.
Assim, viver a semana santa é lembrar que estamos num tempo muito especial de olhar para
a vida e dela cuidar, como ensinou e fez Jesus. Estes próximos dias, da Semana Santa, é são
para que possamos sentir que Jesus está junto de nós, muito perto, caminha com a gente,
em nossos sofrimentos e dores, e nos quer na sua Ressurreição. Ou seja, Jesus quer para nós
uma vida nova, com muita alegria, paz e realização.
Pense
Como você se prepara para viver a Ressurreição de Jesus?
Jesus sempre promovia a vida. “Muitos judeus ficavam sabendo que Jesus estava aí em
Betânia. Então foram aí não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro,
que Jesus havia ressuscitado dos mortos.” (Jo 12,9)
Oração
Senhor, que com o Teu exemplo, vivendo a Semana Santa, possamos aprender a passar das
dificuldades e tristezas para a alegria da Ressurreição. Amém!
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30.03
SEMANA SANTA
Nesta semana somos convidados a ter um olhar mais atento ao que aconteceu com Jesus e
aprender com Ele sobre nossa própria vida. Para isso, no itinerário da Semana Santa “nos
acompanha o exemplo e a intercessão de Maria, a ainda bem jovem de Nazaré que Deus
escolheu como Mãe de seu Filho. Ela também caminha conosco e nos orienta, em sua peregrinação, para fazermos a nossa peregrinação de dor e tristeza, mas com muita fé e fraternidade. Que Maria, a mãe de Jesus, nos ajude a viver bem esta Semana Santa. Dela é que
aprendemos, e também faremos nestes dias, o profundo silêncio interior, o olhar atento do
coração e a fé amorosa para seguir Jesus no seu caminho da cruz que, já sabemos, conduz à
luz gloriosa da Ressurreição”. (Papa Francisco)
Pense
Como você pode passar das suas tristezas e dificuldades para a alegria da Ressurreição de
Jesus?
Jesus nos deu a certeza do seu amor. “Eu dou a vocês um mandamento novo: amem-se uns aos outros. Assim como eu amei vocês, vocês devem amar uns aos outros.” (Jo
13,34)
Oração
Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe, vela pelo nosso bem. Como amaste teu Filho, ensina-nos a
amar e a percorrer os caminhos do verdadeiro amor. Amém!
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31.03
SEMANA SANTA
No clima da Semana Santa, sabemos que “viver como ressuscitados significa seguir Jesus
no seu caminho da Cruz até a Ressurreição. Deus saiu de si mesmo e veio até nós para nos
trazer a sua misericórdia e o seu amor que salva e dá esperança. Também nós, se quisermos
segui-lo, não devemos contentar-nos em permanecer no nosso mundinho. Precisamos ir ao
encontro uns dos outros e cuidar da nossa casa comum, a Terra. Para isto, é necessária a
esperança, Deus está conosco! É a esperança que nos leva a crer que Deus, com o seu amor,
caminha conosco e não nos deixa sozinhos. O Senhor Jesus venceu o mal, e, confiantes na
sua Ressurreição, o que é deserto nas nossas vidas, tornar-se-á um lindo jardim de flores.”
(Papa Francisco)
Pense
Como nos preparamos para celebrar a Páscoa?
Hoje Jesus pede um lugar em nosso coração para viver a sua Páscoa. “O Mestre manda
dizer: O meu tempo está próximo, eu vou celebrar a Páscoa em sua casa, junto com os
meus discípulos.” (Mt 26,18)
Oração
Em preparação à nossa Páscoa, digamos todos juntos: “Pai-Nosso que estais no céu. 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 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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FAZENDO A VIDA NA CRIATIVIDADE
Diz um pensamento moderno que “criatividade é a habilidade de transformar ideias em realidade, produzindo algo novo e de valor.” Ser criativo, portanto, significa “pensar fora da caixinha”. Quer dizer: é pensar e propor jeitos e formas diferentes do comum e daquilo que já
acontece todos os dias. Isso significa que a criatividade é algo original, que não segue combinações, normas e convenções preestabelecidas.
Dizem que criatividade é a capacidade humana que deu impulso à evolução da nossa espécie.
Constatamos que todo ser humano, em qualquer situação que possa estar ou viver, conta
com a criatividade. Razão pela qual a criatividade não tem a ver em si com talento e nem só
com habilidade, pois é aprendida e desenvolvida no decorrer da vida, mediante as situações
de cada dia.
Para ser criativo não se pode ter medo de errar, ou de apresentar ideias que aparentemente
parecem não fazer sentido. Tanto que o parâmetro maior da criatividade são as crianças.
Perceba que elas não se preocupam com a crítica, e não se importam com o fracasso, e nem
se preocupam com os julgamentos, ou com rejeição.
Enfim, para que a criatividade aconteça é necessário que haja partilha do que pensamos, é
preciso fazer-se participativo nas ideias do outro, e é essencial tornar-se cooperativo com o
Universo todo. Assim, quanto mais ideias, brincadeiras, projetos, ações... mais oportunidades surgem para criar e reinventar a vida no que precisar.
FELIZ MÊS DE ABRIL!
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01.04
QUINTA-FEIRA SANTA
Hoje começa o Tríduo da Páscoa de Jesus, da nossa Páscoa. Esta é a noite que Jesus fez a
última Ceia Pascal junto com seus discípulos. Em torno de uma mesa Jesus manifesta, aos
seus discípulos e para nós, que será alimento para todos que n’Ele crerem. Nesta ceia, acontece o gesto da partilha e a transformação do pão em corpo, e do vinho em sangue de Jesus.
Na Ceia, ainda, Jesus humildemente pega uma bacia com água e uma toalha, e lava e enxuga
os pés dos seus discípulos. Este humilde gesto é compromisso com a vida do outro, com o
cuidado que cada um precisa ter para com seus semelhantes. Antes de entregar a própria
vida por nós, Jesus mostra concretamente que veio para ser também alimento, servir e cuidar de todos.
Pense
Entre em seu coração e peça, com muita confiança a Jesus, para que todos tenham o alimento necessário para a vida.
Assim disse Jesus: “O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou
com a unção, para anunciar a Boa Notícia e proclamar um ano de graça do Senhor.”
(Lc 4,18-19)
Oração
Senhor, que o gesto desta quinta-feira Santa transforme nosso egoísmo em generosidade.
Abre nossos corações à Tua palavra e ajuda-nos a fazer o bem. Amém!
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02.04
SEXTA-FEIRA SANTA
Hoje é um dia de espera, marcado pelo silêncio. Jesus, nosso Mestre e Senhor, é levado até as
autoridades e ali interrogado, humilhado e torturado. Recebe uma cruz pesada e a carrega
até o calvário, onde é crucificado. No caminho foi açoitado, xingado, desprezado por muitos.
Para o cristão, a sexta-feira é um dia de fazer jejum de comida e, especialmente, dos nossos
pensamentos e do coração. Ver Jesus na cruz é ver um exemplo de grande amor por nós. “O
amor de Jesus nos faz anunciar ao mundo a boa notícia de que não há nenhuma derrota para
os que estão em Jesus, porque Ele nos libertou a todos da morte para a ressurreição. E isso
precisa ser anunciado a todos.” (Papa Francisco)
Pense
Você acredita no amor que Jesus tem por você, você sente esse amor?
Jesus seguiu sua missão e correspondeu ao pedido de seu Pai. “Por acaso não vou beber
o cálice que o Pai me deu?” (Jo 18,11)
Oração
Jesus, que possamos compreender o amor que Tu tens por nós. Ensina-nos a também transformar o nosso egoísmo em generosidade. Amém!

Ensino Fundamental II e Ensino Médio

79

Abril

05.04
PÁSCOA DO SENHOR
Vivemos, a partir de agora, um período de muita alegria. Podemos celebrar a Páscoa de
Jesus. Sabemos que Ele ressuscitou e continua aqui, junto de cada um de nós. A vida, morte
e ressurreição de Jesus é um texto escrito, no qual podemos ler e entender o grande amor
de Deus por toda a humanidade. A vida e ressurreição de Jesus é uma alegria tão grande que
explode em nós e contagia a todos. Diante da ressurreição de Jesus, sentimos uma tranquilidade tão profunda ao ponto de não conseguir reter a felicidade apenas em nós, mas temos
a obrigação de comunicá-la a todos. A alegria de Jesus Ressuscitado nos comunica que devemos nos unir para que a vida seja melhor e mais bonita para todos.
Hoje é dia de alegremente dizer aos colegas que estão ao nosso lado: feliz ressurreição
para você!
A alegria da ressurreição fez “As mulheres saíram depressa do túmulo; estavam com
medo, mas correram com muita alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente,
Jesus foi ao encontro delas, e disse: “Alegrem-se!”” (Mt 28,8-9)
Oração
Senhor, abre nossos corações à alegria da Tua ressurreição. Concede-nos a esperança e a paz
da Tua presença em nosso meio. Amém!
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06.04
NOSSA PÁSCOA
Páscoa provoca em nós sentimentos de alegria, de paz, de liberdade e de esperança. Jesus
viveu a sua páscoa. Ele subiu a Jerusalém, ali foi preso, condenado, crucificado e morto. Tudo
parecia estar acabado, mas eis que ressurge vitorioso aquele que havia morrido. Ele vive, o
seu túmulo está vazio. O Ressuscitado se manifesta aos apóstolos comunicando o dom da
paz. Essa foi a Páscoa do Filho de Deus. Ele morreu e venceu a morte, ressuscitando. Nós, que
vivemos muitos anos depois da morte e ressurreição de Jesus, também temos a nossa Páscoa. Durante a nossa vida, devemos passar de tudo o que é morte para a alegria de viver. São
muitas as mortes que precisam ser vencidas enquanto se vive, mas não se vence sozinho.
Jesus é vida. O encontro com Ele gera vida em nós. Ele nos ajuda na nossa travessia neste
mundo. (Dom Messias R. Silveira, Bispo de Uruaçu/GO, reescrito)
Pense
Como você vai viver a sua Páscoa daqui para frente?
Na alegria da ressurreição, “Jesus disse: ‘Não me segure, porque ainda não voltei para
o Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos:’ ‘Subo para junto do meu Pai, que é Pai de vocês,
do meu Deus, que é o Deus de vocês’.” (Jo 20,17)
Oração
Jesus, cria em mim a alegria da ressurreição. Concede-me a Tua humildade, paciência e amor,
para que eu também possa participar da Tua Ressurreição. Amém!
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07.04
RIR E COMEÇAR DE NOVO
Num dia de verão, eu estava na praia, espiando duas crianças na areia. Trabalhavam muito,
construindo um castelo de areia molhada com torres, passarelas e passagens internas.
Quando estavam perto do final do projeto, veio uma onda e destruiu tudo, reduzindo o castelo a um monte de areia e espuma. Achei que as crianças iriam cair no choro, depois de
tanto esforço e cuidado. Mas tive uma surpresa: em vez de chorar, elas correram para a praia,
fugindo da água, rindo, de mãos dadas, e começaram a construir outro castelo. Recebi uma
importante lição: tudo em nossa vida, todas as coisas que gastam tanto de nosso tempo e de
nossa energia para construir, tudo é passageiro, tudo é feito de areia. O que permanece é só
a amizade que temos com as pessoas. Mais cedo ou mais tarde, uma onda virá e destruirá ou
apagará o que levamos tanto tempo para construir. E quando isso acontecer, somente aquele
que tiver as mãos de outro alguém, para segurar a sua mão, será capaz de rir e começar tudo
de novo. (Autor desconhecido)
Pense
De quem você gosta de segurar a mão nas dificuldades e nas alegrias?
Jesus contava com seus amigos. “Então Jesus entrou para ficar com eles. Sentou-se à
mesa, tomou o pão e abençoou, depois o partiu e deu a eles. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram, e eles reconheceram Jesus.” (Lc 24,29-30)
Oração
Senhor, que eu possa caminhar ao Teu lado e sentir Tua mão me conduzindo. Que eu ouça,
aprenda e tenha confiança nos Teus ensinamentos. Amém!
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08.04
SERÁ QUE VOCÊ SABE
Pense sobre as questões de hoje. Será que você sabe qual é o exato valor de um sorriso
amigo num momento de tristeza? De um simples olhar de quem entende o que está acontecendo? De uma flor pequenina quando o carinho invade o coração? Do nascer do sol e de sua
beleza? Da luz da lua? Do poder da prece? Você sabe qual é o exato valor de um abraço apertado? De uma lágrima de saudade? Da atenção de um carinho? De ouvir e dizer a verdade?
De viver uma emoção? Da sincera amizade? De uma palavra simples na hora certa? Será que
alguém consegue definir? Pois então não fale nada, apenas sinta tudo isso. Sinta essa vida
linda, sempre sorrindo para você. Viva o compromisso de sentir tudo de uma forma apaixonada e feliz pela vida. (Autor desconhecido)
Pense
Qual é o sentimento que invade seu coração hoje? O que você pode fazer para ter e viver
bons sentimentos?
A alegria, a felicidade e a paz são sentimentos dos seguidores de Jesus. “Jesus apareceu
no meio deles, e disse: “A paz esteja com vocês.” (Lc 24,36)
Oração
Senhor, dá-me a sensibilidade para cultivar sempre os bons sentimentos. Que meu coração
seja fonte de bondade, de ternura e de muita alegria. Amém!
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09.04
É MELHOR TER RAZÃO OU SER FELIZ?
Numa noite, um casal seguia numa avenida movimentada. O casal já estava atrasado para
jantar na casa de alguns amigos. O endereço era novo, assim como o caminho. A esposa tinha
conferido no mapa antes de sair, e o marido seguia dirigindo o carro. Ela o orienta e pede
para que vire na próxima rua à esquerda. O marido tem certeza de que não é pela esquerda,
mas pela direita. Os dois começam a discutir. Logo perceberam que além de atrasados, estavam ficando mal-humorados. A esposa deixa então que o marido decida. Ele vira à direita e
percebe que estava errado. Logo, ele admite que insistiu no caminho errado, enquanto faz
o retorno. Ela sorri e diz que não há problema algum em chegar alguns minutos mais tarde.
Mas ele ainda quer saber e diz: se você tinha tanta certeza de que eu estava tomando o caminho errado, deveria insistir um pouco mais. Ela responde: entre ter razão e ser feliz, prefiro
ser feliz. Estávamos à beira de uma briga, se eu insistisse mais, teríamos estragado a noite.
(Autor desconhecido)
Pense
É mais fácil ser feliz ou ter razão?
Jesus cuidou para que todos estivessem bem. “Jesus se aproximou, tomou o pão e distribuiu para eles. Fez a mesma coisa com o peixe.” (Jo 21,13)
Oração
Senhor, concede-nos que, por nossos gestos e ações, possamos ser cristãos felizes, para
melhor servir e transformar este mundo. Amém!
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12.04
PRÍNCIPES E SAPOS
Era uma vez um príncipe de voz maravilhosa que encantava a todas as criaturas. Seu canto era
tão belo que seduziu até uma bruxa. Diferente de todos os outros, que se sentiam felizes só de
ouvir, a bruxa resolveu cantar também. Que lindo dueto faremos, ela pensou. E se pôs a cantar. Acontece que a bruxa era desafinada. Bastava ela abrir a boca que saíam sons bizarros. A
vaia foi geral. A bruxa se encheu de inveja e lançou contra o príncipe o mais terrível dos feitiços. Se não posso cantar como você, farei com que você cante como eu canto. E o príncipe foi
transformado num sapo, que acabou fugindo e se escondendo no fundo da lagoa, onde moravam sapos e rãs. Lá estando, o príncipe ficou parecido aos batráquios, menos no seu cantar,
que continuou tão bonito como sempre. Mas, desta vez, quem não gostou do canto foram os
sapos e as rãs, que só sabiam coaxar. O canto novo perturbava a concordância da monotonia
dos sapos e das rãs. Assim, advertiram que quem mora com rãs e sapos tem de coaxar igual rãs
e sapos. E o príncipe-sapo fez cessar o seu canto, já que não teve alternativas. Teve de aprender a coaxar como todos os outros. E acabou por se esquecer das belas canções de outrora.
(Domínio público)
Pense
O que você faz com os talentos que recebeu de Deus?
Jesus colocou a nossa disposição todo o amor que Deus tem por nós. “Rabi, sabemos
que tu és um Mestre vindo da parte de Deus. Realmente, ninguém pode realizar os
sinais que tu fazes, se Deus não está com ele.” (Jo 3,2-3)
Oração
Jesus, ensina-nos a disponibilizar os talentos que nos destes. Que saibamos partilhar e estar
abertos para aprender e crescer constantemente. Amém!
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13.04
O MILIONÁRIO E A ENFERMEIRA
Um milionário, andando por uma região bem carente, encontrou uma enfermeira atendendo
um moribundo com lepra. Parou, observou o olhar atento e dedicado da enfermeira para
o portador de lepra, e disse: Enfermeira, esse ente está tão definhado que não irá sobreviver. Você está desperdiçando seu tempo e gastando sua dedicação à toa. Além disso, você
não deve receber o suficiente para fazer isso. Eu sou um que não faria isso por dinheiro
nenhum no mundo. A enfermeira olhou pacientemente para o milionário e respondeu: Eu
também não, não faria mesmo por dinheiro algum. Esse é meu semelhante e merece sentir
que alguém olha por ele e cuida de suas dores. (Autor desconhecido)
Pense
Que importância tem para você a doação e gratuidade para ajudar alguém?
Disse Jesus que “Todo aquele que nele acreditar, nele terá a vida eterna.” (Jo 3,15)
Oração
Jesus, concede-me a graça de ser menos egoísta e mais solidário. Sei que estás sempre
comigo e também no meio de nós, para nos orientar e ajudar. Amém.
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14.04
DEFINIÇÕES
Sorriso: é o cartão de visita das pessoas saudáveis e de bem. Você pode distribuir o sorriso
gentilmente e com elegância. Diálogo: é a ponte que liga as duas margens, de mim ao outro.
Transmite-o sempre, bastante, sem interrupção. Amor: é a melhor música na partitura da
vida. Sem ele, você será um eterno desafinado. Bondade: é a flor mais atraente do jardim de
um coração bem cultivado. Plante esta flor todos os dias. Alegria: é o perfume mais delicioso,
fruto do dever cumprido. Esbanje-a, o mundo precisa dela. Paz: é o melhor travesseiro para
o sono da tranquilidade. Viva em paz, consigo mesmo e com tudo o que faz. Fé: é a bússola
certa para os navios perdidos. Utilize-a. Esperança: é o vento bom conduzindo as velas do
nosso barco. Chame-a para dentro do seu dia. (Autor desconhecido)
Pense
Que importância tem para você o sorriso, o diálogo, o amor, a bondade e a alegria?
Na alegria “Deus amou de tal forma o mundo, que entregou o seu Filho único, para que
todo o que nele acredita não morra, mas tenha a vida eterna.” (Jo 3,16)
Oração
Jesus, ilumina a nossa mente e o nosso coração, para que possamos viver o que nos pedes
com sorriso, diálogo, amor, bondade, alegria, paz, fé e esperança. Amém!
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15.04
O MONGE E O ESCORPIÃO
Um Monge e seus discípulos iam por uma estrada. Quando passavam por uma ponte, viram
um escorpião sendo arrastado pelas águas. O Monge correu pela margem do rio, jogou-se na
água, e pegou o bichinho na mão. Quando o trazia para fora, o escorpião o picou e, devido à
dor, deixou-o cair novamente no rio. Foi então à margem do rio, pegou um galho de árvore,
correu adiantando-se à correnteza, entrou no rio, recolheu o escorpião, e o salvou. Ao voltar,
o Monge juntou-se aos discípulos na estrada. Eles haviam assistido a cena e o receberam
perplexos e sem entender nada. Então perguntaram: Mestre, deve estar doendo muito. Por
que foi salvar esse bicho ruim e venenoso? Que se afogasse. Seria um a menos. Veja como
ele respondeu à sua ajuda. Picou a mão que o salvara. Não merecia sua compaixão! O monge
ouviu os comentários e respondeu: Ele agiu conforme sua natureza, e eu de acordo com a
minha. Não podemos e nem temos o direito de mudar o outro. Apenas podemos melhorar
nossas próprias reações e atitudes, pois é certo que cada um dá o que tem e o que pode.
(Autor desconhecido)
Pense
Você respeita o outro como ele é?
Jesus nos deu o melhor, Ele nos mostrou que “O Pai ama o Filho, e entregou tudo em sua
mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna.” (Jo r,35-36)
Oração
Deus e nosso Pai, Tu és bondade, dá força àqueles que passam por dificuldades e dá luz
àqueles que procuram a verdade. Amém!
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16.04
O NÓ DO AMOR
Em uma reunião de pais, numa escola, a diretora ressaltava o apoio e o amor que os pais
devem dar aos filhos. Ela entendia que, embora a maioria dos pais e das mães trabalhasse
fora, deveriam achar um tempinho para se dedicar às suas crianças. A diretora ficou surpresa
quando um pai se levantou e explicou, com seu jeito humilde, que ele não tinha tempo de
falar com o filho, nem de vê-lo, durante a semana, porque quando saía para trabalhar era
muito cedo, e o filho ainda estava dormindo. Quando voltava do serviço já era muito tarde,
e o garoto não estava mais acordado. Explicou, ainda, que tinha de trabalhar para prover o
sustento da família. Contou também que isso o deixava angustiado e que tentava suprir um
pouco, indo beijá-lo todas as noites quando chegava a casa. E para que o filho soubesse da
sua presença, ele dava um nó na ponta do lençol que o cobria. Isso acontecia religiosamente
todas as noites. Quando o filho acordava e via o nó, sabia que o pai tinha estado ali e o havia
beijado. O nó era o meio de comunicar o amor entre eles. (Autor desconhecido)
Pense
Como você demonstra e comunica seu amor?
Havia “uma grande multidão que seguia Jesus, porque as pessoas viram os sinais que
ele fazia, curando os doentes. As pessoas viram o sinal que Jesus tinha realizado e disseram: este é mesmo o Profeta que devia vir ao mundo.” (Jo 6,2;14)
Oração
Senhor, que a Tua bondade se estenda sobre tudo que criaste. Que a Tua bondade permita
que a paz sempre nos acompanhe. Amém!
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19.04
TODO O MUNDO, ALGUÉM, QUALQUER UM E NINGUÉM
Esta é uma história de quatro pessoas chamadas de: TODO MUNDO, ALGUÉM, QUALQUER
UM e NINGUÉM. Havia um trabalho muito importante a ser feito e TODO MUNDO tinha certeza absoluta de que ALGUÉM o faria. Sim, QUALQUER UM poderia tê-lo feito, mas acontece
que NINGUÉM o fez. ALGUÉM zangou-se muito, porque era um trabalho de TODO MUNDO.
Logo TODO MUNDO pensou que QUALQUER UM poderia fazê-lo, mas NINGUÉM se quer
imaginou que TODO MUNDO deixasse de fazê-lo. Ao final, sobrou para TODO MUNDO, que
culpou ALGUÉM, quando NINGUÉM se comprometeu e fez o que QUALQUER UM poderia ter
feito. (Autor desconhecido)
Pense
O que significa ter responsabilidade para você?
Jesus nos orienta dizendo: “Não trabalhem pelo alimento que se estraga; trabalhem
pelo alimento que dura para a vida eterna.” (Jo 6,27)
Oração
Senhor, dá-nos um coração puro e disposto a sempre ajudar. Dá-nos a sabedoria da simplicidade para viver a missão que nos destes. Amém!
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20.04
A FLOR QUE NUNCA MORRE
A verdadeira amizade está acima de quaisquer valores financeiros. Todo o dinheiro do mundo
não seria suficiente para adquirir uma amizade leal, já que é um sentimento que não está
à venda. E por mais rico que seja um ser humano, ele não será completamente feliz se não
contar com, pelo menos, um amigo fiel. De nada valeria ser a pessoa mais famosa do mundo,
se não pudesse contar suas alegrias a um amigo. De nada adiantaria ter todas as riquezas materiais que o mundo pode oferecer, se não houver uma amizade para compartilhar.
Por outro lado, ainda que a pessoa seja a mais pobre da face da terra, se tiver um amigo
verdadeiro, nunca passará necessidade. A amizade sempre perdura, e é a companheira
mais fiel das pessoas que a cultivam e estimam. Ter amizade é ter um coração que ama,
que compreende, perdoa, e entende sempre. A amizade pura é uma flor que nunca morre.
(Autor desconhecido)
Pense
Quem e como são os seus verdadeiros amigos hoje?
Jesus nos fala do nosso maior e verdadeiro amigo. Ele disse: “É o meu Pai quem dá para
vocês o verdadeiro pão que vem do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do
céu e dá vida ao mundo.” (Jo 6,32-33)
Oração
Senhor, peço a graça de ser fiel ao dom da amizade. Dá-me também a graça de ser amigo e
de ter amizades verdadeiras. Amém!
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21.04
TIRADENTES, O MÁRTIR DA INDEPENDÊNCIA
Tiradentes é considerado um mártir por ter lutado contra os altos impostos que os pobres
mineradores precisavam pagar para enviar ao Rei de Portugal. Formou-se um grupo de revoltosos com a situação que levava à escravidão de trabalhadores em minério. Joaquim José da
Silva Xavier, o Tiradentes, foi um dos líderes dessa revolta. Quando a revolta dos mineradores foi descoberta pelo governador, todos seus líderes foram presos. Tiradentes ficou preso e
três anos depois foi condenado à morte e levado à forca, no dia 21 de abril de 1792. Enquanto
isso, todos os outros representantes, que também estavam condenados, foram inocentados.
Hoje, muitos anos após sua morte, é reconhecido como grande herói do início da história da
Independência do Brasil. É chamado de “mártir da Independência” do Brasil, de Portugal.
Pense
Para você, que pessoas hoje doam a vida pelo bem dos brasileiros? O que fazem
estas pessoas?
Para Jesus, Deus tem um plano para cada um de nós. “Esta é a vontade do meu Pai: que
todo homem que vê o Filho, e nele acredita, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no
último dia.” (Jo 6,40)
Oração
Senhor, intercede por nós e nos ensina a ser pessoas do bem, da prática do amor e da busca
da justiça, para a melhoria de nosso país e de seu povo. Amém!
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22.04
DESCOBRIMENTO DO BRASIL
O Brasil é uma nação em construção. Passamos por muitos momentos na história que não
levamos a sério esta construção. No entanto, há também muita dedicação e amor que colocou em nosso coração que devemos buscar ser uma nação livre e feliz para todos. A continuidade agora deste trabalho é fazer que todos os brasileiros sejam cidadãos de direitos e
deveres. Para isso, mais uma vez precisamos continuar fazendo tudo da melhor forma possível, com amor e cuidado pela vida, para que todos possam ser contemplados com saúde,
educação, moradia, lazer, trabalho e muita qualidade de vida. E só com muito amor uma
construção será sólida e tornar-se-á bonita e agradável para cada um. Esta data de hoje é
muito especial para nós, principalmente porque nos dizemos cristãos. Precisamos dar nosso
exemplo, colocando em prática os ensinamentos de nosso Mestre Jesus. Ele nos pede: “amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento
e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é:
amarás o teu próximo como a ti mesmo.”
Pense
Que contribuição você dá diariamente para a construção de um Brasil bonito e feliz
para todos?
Assim, disse Jesus: “Todos os homens serão instruídos por Deus. Todo aquele que escuta
o Pai e recebe sua instrução vem a mim.” (Jo 6,45)
Oração
Pai misericordioso, nós Te pedimos pelo nosso Brasil, Tu que dissestes “pedi e recebereis”,
pedimos que façais de nós, brasileiros e brasileiras, agentes da Tua paz. Amém!
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23.04
CUIDADO, RATOEIRA!
Um rato, olhando pelo buraco, vê o senhor e sua esposa abrindo um pacote. Pensou logo
em comida, mas viu que era uma ratoeira e ficou aterrorizado. Correu ao curral e advertiu a
todos: Há uma ratoeira na casa! A galinha disse: Desculpe-me, Sr. Rato, eu entendo que isso
seja um grande problema para o senhor, não me incomoda. O rato foi até o porco e disse: Há
uma ratoeira na casa! O porco disse: Desculpe-me, Sr. Rato, mas não há nada que eu possa
fazer. O rato dirigiu-se então à vaca. A vaca disse: O quê? Uma ratoeira? Por acaso estou em
perigo? Então o rato voltou para seu canto, abatido, para encarar a ratoeira. Naquela noite,
ouviu-se um grande barulho. A mulher saiu correndo para ver o que havia. E no escuro, ela
não viu que a ratoeira havia pegado a cauda de uma cobra venenosa. A cobra deu seu bote e
picou a mulher. O senhor levou a mulher ao hospital. E de lá, a mulher voltou com febre. Para
amenizar a febre, nada melhor que uma canja de galinha. Como a doença da mulher continuava, os amigos e vizinhos vieram visitá-la. Então, para alimentá-los, o fazendeiro matou o
porco. A mulher não melhorou, e muita gente veio visitá-la. Então, o fazendeiro sacrificou a
vaca, para poder alimentar todo aquele povo. (Autor desconhecido)
Pense
"Quando convivemos uns com os outros, o problema de um é problema de todos."
Jesus nos fala hoje que vivemos n’Ele se com Ele comungamos. “A minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe
o meu sangue vive em mim e eu vivo nele.” (Jo 6,55-56)
Oração
Senhor, dá-me um coração inteligente para colaborar com meus colegas e com minha família.
Ajuda-me a viver minha vida com fé e alegria. Amém!
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26.04
A MAIS BELA FLOR
Um garoto ofegante de tanto correr e brincar parou na minha frente e disse cheio de alegria:
Veja o que encontrei. Ele tinha na sua mão uma flor. Olhei e pensei: que lamentável! As pétalas todas amassadas e caídas. Querendo ficar livre do garoto com sua flor, fingi pálido sorriso
e me virei. Mas ao invés de recuar, ele se sentou ao meu lado, levou a flor ao nariz, e declarou
com estranha surpresa: O cheiro é ótimo e é bonita também. Por isso a peguei, é sua. A flor
à minha frente estava morta ou morrendo, nada de cores vibrantes, mas eu sabia que tinha
que pegá-la, ou ele jamais sairia de lá. Então me estendi para pegá-la. Mas, ao invés de colocá-la na minha mão, ele a segurou sem qualquer razão. Nessa hora notei, pela primeira vez,
que o garoto era cego, que não podia ver o que tinha nas mãos. Minha voz sumiu, enquanto
eu lhe agradecia por escolher a melhor flor daquele jardim. De nada, ele sorriu. E voltou a
brincar sem perceber as lágrimas que desciam pela minha face. (Autor desconhecido)
Pense
Que postura você tem e como você trata as pessoas que se aproximam de você?
Jesus diz que nossa vida está na sua mão. “Tenho o poder de dar a vida e tenho poder
de retomá-la. Esse é o mandamento que recebi do meu Pai.” (Jo 10,18)
Oração
Senhor, vimos pedir-Te paz, sabedoria e bondade. Queremos olhar o mundo com os olhos
cheios de amor. Queremos ver uns aos outros, como Teus filhos e como Tu mesmo nos vês.
Amém!
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27.04
ASSEMBLEIA NA CARPINTARIA
Em uma carpintaria aconteceu uma assembleia de ferramentas. O martelo exerceu a presidência, mas os participantes lhe notificaram que teria que renunciar. A causa? Fazia muito
barulho. O martelo aceitou, mas pediu que também não fosse o parafuso, dizendo que ele
dava muitas voltas para conseguir algo. Diante do ataque, o parafuso concordou, mas por
sua vez, pediu a interdição da lixa. Dizia que ela era muito áspera no tratamento e vivia
entrando em atritos. A lixa acatou, com a condição de que o metro fosse aceito, pois sempre media os outros segundo a sua medida, como se fora o único perfeito. Nesse momento
entrou o carpinteiro, juntou o material e iniciou o seu trabalho. Utilizou o martelo, a lixa, o
metro e o parafuso. Finalmente, a rústica madeira se transformou num fino móvel. Quando o
carpinteiro foi embora a assembleia voltou. Foi então que o serrote tomou a palavra e disse:
Senhores, ficou demonstrado que temos defeitos, mas o carpinteiro trabalha com nossas
qualidades. Assim, não pensemos em nossos pontos fracos e concentremo-nos em nossos
pontos fortes. A assembleia entendeu que o martelo era forte, o parafuso unia e dava força,
a lixa era especial para limar e afinar asperezas, e o metro era preciso e exato. E sentiram
alegria pela oportunidade de trabalharem juntos.
Pense
O que é para você trabalhar em equipe?
Jesus dá a cada um de nós dons para o bem de todos. “Minhas ovelhas ouvem a minha
voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou a elas vida eterna.” (Jo 10,27-28)
Oração
Senhor, ensina-nos a trabalhar em equipe, a sermos uma comunidade, para que nossas palavras e ações possam construir o bem comum. Amém!
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28.04
A BORBOLETA NO CASULO
Um dia uma pequena abertura apareceu em um casulo. Um homem observou por um bom
tempo a borboletinha querendo sair do casulo. Viu o quanto se esforçava para fazer com
que seu corpo passasse através de um pequeno orifício. Até parecer que ela havia parado de
fazer qualquer progresso. Parecia que ela tinha ido o mais longe que podia e não conseguia
ir mais. Então o homem decidiu ajudar a borboleta. Pegou uma tesoura e cortou o restante
do casulo. A borboleta saiu logo e facilmente. Mas seu corpo estava murcho, era pequeno
e tinha as asas amassadas. O homem continuou a observar a borboleta esperando que, a
qualquer momento, as asas dela se abrissem e saísse voando. E nada aconteceu. A verdade
é que a borboleta passou o resto da sua vida rastejando com um corpo murcho e com suas
asas encolhidas. Ela nunca foi capaz de voar. (Autor desconhecido)
Pense
Você consegue esperar e respeitar o jeito do outro ser?
Jesus aceita o jeito de cada um e ajuda com sua luz. “Eu vim ao mundo como luz, para
que todo aquele que acredita em mim não fique nas trevas.” (Jo 12,46)
Oração
Senhor, que sejamos bondosos e alegres. Que todos os que se aproximarem de nós sintam
a Tua presença. Amém!
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29.04
A OUTRA JANELA
Uma menina, debruçada na janela, trazia nos olhos lágrimas e um sentimento de grande dor
pela perda de seu cão de estimação. O avô, que desejava confortá-la, tomou-lhe pela mão
e a conduziu para uma janela do outro lado da sala. Abriu as cortinas e permitiu que visse o
jardim florido à sua frente, e lhe disse carinhosamente: Está vendo aquele pé de rosas amarelas bem ali à frente? Lembra que você me ajudou a plantar? Foi em um dia de sol como
hoje que nós dois plantamos. Era apenas um pequeno galho cheio de espinhos e hoje, veja
como está lindo, carregado de flores perfumadas e botões com promessa de novas rosas. A
menina enxugou as lágrimas e abriu um largo sorriso, mostrando as abelhas que pousavam
sobre as flores e as borboletas que faziam festa entre umas e outras rosas que enfeitavam o
jardim. O avô, satisfeito pôr tê-la ajudado a superar o momento de dor, falou-lhe com afeto:
Veja, minha filha, a vida nos oferece sempre várias janelas.
Pense
O que você faz quando está triste? O que você faz quando vê alguém triste?
Jesus nos ajuda e nos acompanha com seu olhar e proteção. “Eu garanto a vocês: quem
recebe aquele que eu envio, está recebendo a mim, e quem me recebe, está recebendo
aquele que me enviou.” (Jo 13,20)
Oração
Senhor, permita-nos olhar e ver a beleza da vida. Ensina-nos a confiar em Teu amor por nós.
Amém!

Ensino Fundamental II e Ensino Médio

98

Abril

30.04
DIA DO TRABALHADOR
Viva os trabalhadores. Primeiro de maio é o dia que lembra o trabalhador. Eu lembro com alegria, com carinho e muito amor. A população brasileira é gente que não desiste. Que honra
a nossa bandeira, seguindo em frente, persiste. O que seria do país se não fosse o povo.
Estando triste ou feliz, leva o Brasil no coração. Este dia é merecido, tem momentos especiais.
Trabalhadores unidos em várias classes sociais. O trabalhador honrado mantém o Brasil de
pé, buscando o resultado que proporciona a fé. Brasileiro, de verdade, nunca desiste da luta.
E em meio à adversidade, sempre busca a vitória. Brasileiro é um povo vencedor. (Demis
Poeta, reescrito)
Pense
Qual será a sua homenagem hoje aos trabalhadores de sua casa e da nossa escola?
Jesus é a esperança que garante a vitória. “Jesus continuou dizendo: ‘Não fique perturbado o coração de vocês. Acreditem em Deus e acreditem também em mim.’” (Jo 14,1)
Oração
Senhor, estamos aqui para uma nova jornada de estudos. Pedimos hoje, em especial, pelos
desempregados. Derrama Tua bênção sobre todos os trabalhadores. Amém!
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MULHER, MÃE E MARIA, O PRIMEIRO
BERÇO DA VIDA
Este é um mês, muito especial. Celebramos as Mulheres, com destaque para uma mulher
muito especial para nós, Maria Domingas Mazzarello. Celebramos ainda todas as Mães e
também Maria, a mãe de Jesus e Nossa Senhora. Deus escolheu as mulheres e as mães, e
outros tantos que fazem este papel de mãe em nossa vida, para gerar, criar, educar, proteger
e amar a vida.
Assim, também celebrar Maria, a Mãe de Jesus, é celebrar aquela que trouxe o Filho de Deus
até nós. Maria é a que nos comunica, por seu Filho, a esperança, ternura, solidariedade, bondade e o amor de Deus por cada um de nós. Contamos sempre com Maria, a Nossa Senhora,
para interceder por nós junto a Deus. Pois a ela podemos confiar nossas fraquezas, nossos
sofrimentos, nossas limitações. É em Maria que encontramos o abrigo e o consolo, sempre
que precisamos. Como mãe, temos certeza que Maria nos compreende, conforta e nos acalenta, como o fez com seu filho Jesus.
Neste mês, pedimos especialmente que, por intercessão de Santa Maria Domingas Mazzarello, e a exemplo de Maria, a mãe de Jesus, todas as mães sejam mulheres educadoras e
possam amar os filhos que Deus lhes confiou. Que todas as mães tenham condições para cuidar amorosamente dos filhos que receberam por missão para educar. E que todos os filhos,
também nós, saibam compreender e amar com gestos e muito afeto à primeira portadora
da VIDA neste mundo.

FELIZ MÊS DAS MULHERES E DAS MÃES,
AS GERADORAS E CUIDADORAS DA VIDA!
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03.05
MARIA, A MOÇA ESCOLHIDA POR DEUS
Maria, aqui, é aquela moça que foi escolhida e convidada a participar do Plano Divino da Salvação dos seres humanos. Maria viveu como muitas outras meninas judaicas: casou cedo –
devia estar com 16 ou 17 anos – cuidava dos afazeres domésticos, tinha amizades com parentes, era piedosa, frequentava o templo com o marido José. Chegou a fazer uma viagem mais
longa para visitar a prima Isabel, quando soube que ela, embora com certa idade, estava
grávida. A visita ficou conhecida também porque, ao chegar à casa de Isabel e ser saudada
como a “Mãe do Senhor”, inspiração que a prima teve, Maria respondeu com um hino que
se tornaria oração universal, o “Magnificat”. Maria exclamou: “Minha alma engrandece ao
Senhor e meu espírito se alegra em Deus meu Salvador. O Poderoso fez em mim maravilhas e
Santo é seu nome”. Maria ficou com Isabel uns três meses e depois voltou para casa. E estava
também com os discípulos do seu filho após a morte e ressurreição d’Ele. Ela não podia faltar! Ela é a Mãe que ganhamos e que aprendemos a amar. (Pe. César Moreira, reescrito)
Pense
O que aprendemos com Maria, a Mãe de Jesus? O que aprendemos com as mulheres que
fazem parte de nossa vida hoje?
A mãe de Jesus levou a sério o dito de seu Filho: “Se vocês me amam, obedecerão aos
meus mandamentos. Então, eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro Advogado, para
que permaneça com vocês para sempre.” (Jo 14,15-16)
Oração
Abençoada seja você, mulher, que tem no coração a esperança. Abençoada seja você, mulher,
entre aquelas que têm nas mãos o carinho de mãe. Amém! Todos: Ave Maria, cheia de graça,
o Senhor é convosco. Bendita sois Vós...
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04.05
VENCEDOR X PERDEDOR
Quando um vencedor comete um erro, diz: Eu errei. Quando um perdedor comete um erro,
diz: Não foi minha culpa. Um vencedor trabalha duro e tem mais tempo. Um perdedor está
sempre "muito ocupado" para fazer o que é necessário. Um vencedor enfrenta e supera o
problema. Um perdedor dá voltas e nunca consegue resolvê-lo. Um vencedor se compromete. Um perdedor faz promessas. Um vencedor diz: Eu sou bom, porém não tão bom como
gostaria de ser. Um perdedor diz: Eu não sou tão ruim como tantos outros. Um vencedor
escuta, compreende e responde. Um perdedor somente espera uma oportunidade para
falar. Um vencedor respeita aqueles que são superiores a ele e trata de aprender algo com
eles. Um perdedor resiste àqueles que são superiores a ele e trata de encontrar defeitos.
Um vencedor se sente responsável por algo mais do que somente o seu trabalho. Um perdedor não colabora e sempre diz: Eu somente faço o meu trabalho. Um vencedor diz: Deve
haver uma melhor forma de fazer o meu trabalho. Um perdedor diz: Esta é a maneira que
sempre fizemos. Um perdedor guarda a vitória para si mesmo porque não tem tempo ou
amigos para compartilhar. Um vencedor sempre compartilha suas vitórias com seus os amigos. (Autor desconhecido) Pense: Que sentimentos surgem quando você não consegue o que
quer? Que sentimentos surgem quando você consegue o que deseja?
Para Jesus, vencer é ter paz: “Eu deixo para vocês a paz, eu lhes dou a minha paz. A paz
que eu dou para vocês não é a paz que o mundo dá.” (Jo 14, 27)
Oração
Jesus, continua a passar em nossos caminhos, para que sejamos vencedores do bem e da
paz. Dá-nos Tua força para que sejamos fiéis a Ti. Amém!
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05.05
PARA CONSERTAR O MUNDO
Um cientista vivia preocupado com os problemas do mundo. Passava dias em seu laboratório em busca de respostas para suas dúvidas. Um dia, seu filho de sete anos invadiu o
laboratório decidido a ajudá-lo. O cientista tentou que o filho fosse brincar em outro lugar.
Vendo que seria impossível tirá-lo dali, procurou algo que pudesse distrair a atenção do filho.
Deparou-se com o mapa do mundo. Com uma tesoura recortou o mapa em vários pedaços e,
com um rolo de fita adesiva, entregou ao filho dizendo: Você gosta de quebra-cabeças, então
vou lhe dar o mundo para consertar. Aqui está o mundo todo quebrado. Veja se consegue
consertá-lo. Calculou que o filho levaria dias para recompor o mapa. Algumas horas, depois,
ouviu a voz do menino, que dizia: Pai, já fiz tudo. Consegui terminar tudinho! A princípio o pai
não deu crédito. Seria impossível ter conseguido recompor um mapa. O cientista levantou
os olhos, certo de que veria um trabalho incompleto. Para sua surpresa, o mapa estava completo. Todos os pedaços haviam sido colocados nos devidos lugares. Você não sabia como era
o mundo, meu filho, como conseguiu? Pai, eu não sabia como era o mundo, mas quando você
pegou o mapa para recortar, eu vi que do outro lado havia a figura de uma pessoa. Quando
você me deu o mundo para consertar eu não consegui. Lembrei-me da pessoa, virei os recortes e comecei a consertar. Quando consegui consertar a pessoa, virei a folha e vi que havia
consertado o mundo. (Autor desconhecido)
Pense
O que é mais fácil, consertar as pessoas com quem vivemos, ou querer consertar o mundo?
Jesus nos deu a dica de como podemos nos consertar e consertar uns aos outros. Ele
disse: “Fiquem unidos a mim, e eu ficarei unido a vocês.” (Jo 15,4)
Oração
Senhor, ajuda-me para que eu desenvolva as boas energias que tenho em mim. Que eu seja
capaz de colaborar para fazer uma sociedade mais fraterna. Amém!
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06.05
O JOVEM DOMINGOS SÁVIO
Quando Dom Bosco encontra Domingos Sávio, aos 12 anos, ele já é um adolescente com
uma forte espiritualidade. Domingos fez conscientemente sua consagração a Nossa Senhora
desde pequeno. Para Domingos Sávio, ser santo era uma necessidade pessoal. Dom Bosco o
proibiu de fazer penitencias rígidas e o lhe pediu para fazer um apostolado junto aos jovens
mais necessitados. Sávio procurou, assim, seguir as orientações de Dom Bosco. De qualquer
forma, Sávio não era absolutamente um menino bonzinho. Era sim um colega simpático, que
com muito esforço conseguia tornar agradáveis suas ações e convivência com os outros. Aos
14 anos, com um grupo de amigos, fundou a Companhia da Imaculada. O que fez com que
sua vida fosse um exercício de devoção a Maria. A vida espiritual de Domingos é resultado de
um caminho em que fez um propósito desde sua primeira comunhão. Faleceu de tuberculose
com apenas 15 anos, e nos seus últimos dias e horas de vida Sávio recebeu a grande graça de
sentir uma profunda paz e alegria.
Pense
Você tem e faz um caminho espiritual?
Jesus prometeu nos dar seu amor para também termos coragem. “Assim como meu Pai
me amou, eu também amei vocês: permaneçam no meu amor. Se vocês obedecem aos
meus mandamentos, permanecerão no meu amor.” (Jo 15,9-10)
Oração
Querido São Domingos Sávio, tu que ofereceste tua curta vida totalmente ao amor de Jesus
e de sua Mãe, ajuda-nos a compreender a importância de termos Deus em nossas vidas.
Amém!
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07.05
CELEBRANDO AS MÃES
Mães são mulheres geradoras de vida, que se doaram e doam para estarmos aqui hoje. Mães
são mulheres que não temos nem como citar seus nomes, pois são todas as mulheres. Mães
são mulheres que influenciam e influenciaram nossa história. Mães são mulheres conhecidas
e anônimas. Mães são mulheres do hoje que, como no passado, são geradoras de vida. Mães
são mulheres que se doam. Mães são servas que fazem o Reino de Deus estar entre nós.
Mães são mulheres geradoras de vida. Mães, todos os dias lhe pertencem, pois todos os dias
são de vida. Vidas que se transformam em outras vidas. Mãe-mulheres, Deus as abençoe e
fortaleça-a, encha-as de graça e ternura, para que possam sentir o amor da Mãe das Mães,
Maria e Nossa Senhora.
Pense
Qual a melhor definição de mãe para você?
Assim disse Jesus aos que doam suas vidas: “O meu mandamento é este: amem-se uns
aos outros, assim como eu amei vocês. Não existe amor maior do que dar a vida pelos
amigos.” (Jo 15,12-13)
Oração
Senhor, obrigado por nossas mães. Agradecemos por todas as mulheres que fizestes mães.
Protege as mães doentes e as que sofrem. Abençoa, Senhor, todas as mães. Rezemos juntos:
Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco...
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10.05
“TOME CONTA DESTAS MENINAS”
“Um bom dia, eu atravessava a Praça Vittorio, em Turim, e de repente me vi cercado por
um pequeno exército de meninas que cantavam, gritavam, com suas vozinhas agudas. Apenas me viram, voaram em torno de mim e clamaram: ‘Viva Dom Bosco! Encarregue-se também de nós! Não vê que estamos abandonadas?’ ‘Outro terá que se ocupar-se de vocês: eu
estou sobrecarregado com tantos meninos!’ Mas, enquanto elas insistiam, apareceu-me uma
Senhora nobre, com o rosto resplandecente como o Sol, e me disse: ‘Cuida delas por mim.
São minhas filhas'”. Passou-se o tempo e Dom Bosco parecia ter se esquecido deste sonho.
Em junho de 1866, o padre João Batista Lemoyne, diretor do Colégio de Lanzo, recordou a
Dom Bosco a possibilidade de uma fundação feminina, na qual Religiosas fizessem pelas
meninas o mesmo que ele fazia pelos meninos. Ele pensou um pouco e disse: “Sim. Isso também será feito. Mas não já. Um pouco mais tarde”. Logo mais adiante, para esta realização,
Deus pôs no caminho de Dom Bosco uma jovem chamada Maria Domingas Mazzarello.
Pense
O que você sabe sobre Maria Domingas Mazzarello?
Jesus disse que quem se diz cristão tem compromisso com Ele: “Vocês também darão
testemunho de mim, porque vocês estão comigo.” (Jo 15,27)
Oração
Deus nosso Pai, que manifestaste em Santa Domingas Mazzarello as maravilhas do Teu amor,
pedimos que também nos atenda em nossas orações. Amém!
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11.05
“SEM JESUS, EU NÃO SABERIA VIVER”
Nascida em Mornese, na Itália, numa aldeia alpina, em 9 de maio de 1837, Maria Domingas
Mazzarello pertencia a uma família pobre. Sua infância foi toda na pequena aldeia, onde levava
uma vida simples e igual às meninas de sua época. Como era costume, desde muito jovem,
trabalhava nas vinhas e nos campos de sua família. Sempre se destacou por sua humildade,
simplicidade e ternura. Gostava muito de rezar. Fez sua Primeira Comunhão aos 10 anos e,
desde então, comungava todos os dias, o que não era nada comum naquela época. Levantava-se antes do amanhecer e saía apressadamente rumo à igreja, às vezes caminhando na
neve. Seguia rezando e dizia: “Sem Jesus, eu não saberia viver”.
Pense
Você faz sua oração pessoal diária? Como é esta oração?
Jesus não nos abandona, mesmo voltando para Deus não nos deixa sozinhos. “Agora eu
vou para aquele que me enviou. É melhor para vocês que eu me vá.” (Jo 16,5;7)
Oração
Senhor, concede-nos a docilidade de Santa Maria Domingas Mazzarello, para que também
possamos participar com alegria e empenho de sua obra. Amém!
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12.05
O ENCONTRO COM DOM BOSCO
Por meio do padre Pestarino, Dom Bosco enviou, um bilhete às “Filhas da Imaculada”, de
Mornese, incentivando-as e comunicando-lhes que logo iria visitá-las. Ainda sem conhecer
Dom Bosco, elas guardaram o tal bilhete como uma relíquia. O dia 7 de outubro de 1864
marcou profundamente a vida de Maria Mazzarello, foi este o dia do primeiro encontro com
Dom Bosco. A população o recebeu com banda de música, aplausos, ruas adornadas de flores e bandeiras. Ele era amável, alegre, amigo das crianças e dos pobres. Todos o tratavam
como um homem de Deus. Queria o povo construir um colégio. Dom Bosco aprovou a ideia
e prometeu mandar dois ou três de seus melhores sacerdotes para começar ali o trabalho
de educação. Maria Mazzarello ficou cheia de admiração ao ouvir a primeira vez Dom Bosco.
Durante os cinco dias que ele permaneceu em Mornese, ela não perdeu nenhuma das suas
Missas ou as conversas de “Boa noite” aos jovens. “Dom Bosco é um santo, eu o sinto. E dos
santos não se pode perder nenhuma palavra” – dizia ela.
Pense
Para você quem é um santo?
Jesus garante que sua herança é também de quem o segue. “Ainda tenho muitas coisas
para dizer. Tudo o que pertence ao Pai, é meu também.” (Jo 16,12;15)
Oração
Senhor, Tu encheste o coração de Madre Mazzarello de amor, inspira numerosos jovens para
viverem a Tua mensagem de vida e de paz para todos. Amém!
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13.05
SANTA MARIA DOMINGAS MAZZARELLO - “DOM BOSCO É UM
SANTO, E EU SINTO ISSO!”
Em 1864, Dom Bosco chegou a Mornese com seus meninos, e ao encontrá-lo, Maria Domingas Mazzarello disse: “Dom Bosco é um Santo, eu sinto isso!”. E em 1872, Dom Bosco escolheu-a para dar início ao Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora. Como responsável, tinha
o carisma da alegria, era muito serena e tranquilizadora. Assim, irradiando contentamento,
atraía outras moças para se dedicarem à educação das meninas, jovens e mulheres. O Instituto Filhas de Maria Auxiliadora progrediu muito rapidamente. Em maio de 1881, ela foi
diagnosticada com uma doença em estado muito avançado e viveu apenas 44 anos de vida.
Foi para todos um exemplo de humildade e santidade. Ao morrer, ela deixou às suas filhas
uma tradição educativa toda permeada pelos valores do Evangelho, ou seja, a busca de Deus,
conhecido através de uma catequese esclarecida e de um grande amor, responsabilidade no
trabalho, franqueza e humildade, simplicidade de vida e alegre doação de si.
Pense
Santa Maria Domingas Mazzarello. Todos juntos: Rogue por nós!
Para Jesus também o importante foi a dedicação para melhorar a vida das pessoas.
“Daqui a pouco vocês não me verão mais, porém, mais um pouco, e vocês me tornarão
a ver.” (Jo 16,16)
Oração
Senhor, nosso Deus, em Santa Maria Domingas Mazzarello, Tu nos ofereceste um modelo de
vida cristã e religiosa. Concede-nos também procurar Tua verdade e testemunhá-la em nossas ações de cada dia. Amém!
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14.05
PÉ GRANDE, CORAÇÃO MAIOR
Era um dia muito quente. Todos procuravam algum tipo de refrigério, uma sorveteria. Uma
menininha entrou na loja segurando firme seu dinheiro. Antes que ela dissesse uma palavra,
o dono pediu que ela saísse e lesse a placa na porta. Ela saiu vagarosamente. Um homem
grande a seguiu para fora da loja. Ele a viu ficar na frente da porta e ler a placa: Não entrar
descalço. As lágrimas começaram a rolar pelas suas bochechas. Então, o homem a chamou.
Sentaram-se na calçada, ele tirou seus sapatos, tamanho 45, e disse: "Aqui, você não vai
conseguir andar com eles, mas se você os levar até a porta e lá calçar, poderá pegar o seu
sorvete." Ele levantou a menininha e disse. "Não precisa se apressar, será bom ficar sentado aqui comendo meu sorvete." Era impossível não perceber o brilho nos olhos da menininha à medida que ela arrastava os pés da porta da sorveteria até o balcão. O homem
era grande. Barriga grande, sapatos grandes, mas acima de tudo, tinha um grande coração.
(Autor desconhecido)
Pense
O que significa, para você e para as pessoas com quem você convive, ter um grande coração?
Assim disse Jesus: “Assim como meu Pai me amou, eu também amei vocês: permaneçam no meu amor. Se vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecerão no meu
amor.” (Jo 15,9-10)
Oração
Senhor, que na nossa caminhada de adolescentes e jovens tenhamos um grande coração que
carrega a gratidão, a solidariedade e o amor pela vida. Amém!
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17.05
A PORTA
Um homem havia pintado um lindo quadro. No dia de apresentá-lo ao público, convidou
todo mundo para vê-lo. Compareceram as autoridades locais, fotógrafos, jornalistas, e muita
gente, pois o pintor era muito famoso e um grande artista. Chegado o momento, tirou-se o
pano que velava o quadro. Houve caloroso aplauso. Era uma impressionante figura de Jesus
batendo suavemente à porta de uma casa. Jesus parecia vivo. Com o ouvido junto à porta,
Ele parecia querer ouvir se lá dentro tinha alguém e parecia até que lhe responderia. Houve
discursos e elogios. Todos admiravam aquela obra de arte. Porém, um observador curioso,
porém achou uma falha no quadro: A porta não tinha fechadura. E foi perguntar ao artista:
Sua porta não tem fechadura? Como se fará para abri-la? É assim mesmo – respondeu o pintor. Esta é uma porta como a porta do coração humano. O coração só se abre de dentro para
fora. (Autor desconhecido)
Pense
Você abre seu coração? A quem você abre seu coração?
Jesus é o Mestre que traz paz ao nosso coração. “Eu não estou sozinho, pois o Pai está
comigo. Eu disse essas coisas, para que vocês tenham a minha paz.” (Jo 16,32-33)
Oração
Senhor, que eu possa ser testemunha do Teu amor e da Tua paz. Esteja a Tua graça sempre
comigo e com todos os que me são queridos. Amém!
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18.05
A GOTA E O MAR
Havia uma gota em uma nascente de rio. Era uma simples gota, nada mais que isso. Mas
em sua insignificância tinha um sonho. Sonhava em um dia, após vencer a correnteza e chegar ao encontro das águas, virar mar. Ora, quanta pretensão! Uma gota, uma simples gota,
querendo virar mar. Era difícil, sabia ela, porém não impossível. E agarrando-se nesse fio de
esperança seguiu o seu curso natural de rio, sempre pensando no dia em que certamente
encontraria o imenso oceano. Desafios foram surgindo: pedras, galhos, sol quente, entre
outros obstáculos, mas a gota nunca desistia. Outras gotas que partiram com ela ficaram
pelo caminho. Ela, a gota, talvez pela sua persistência, pela fé que tinha, de uma forma ou
de outra sabia que um dia chegaria. E de fato chegou. Venceu muitos obstáculos, chegou
ao encontro das águas e finalmente realizou seu grande sonho. Hoje aquela gota, aquela
pequenina gota, é mar. Graças à sua persistência conseguiu o que era considerado apenas
um sonho, um desejo seu. Mas, já não importa. Hoje aquela gota é mar. (Autor desconhecido)
Pense
Você é a gota que quer ficar pelo caminho, ou quer ser a gota que pode vir a ser mar?
Jesus nos pede, dá força e coragem, para ser igual a Ele. “Eu, porém, estou no meio de
vocês como quem está servindo.” (Lc 22,27)
Oração
Senhor Jesus, que a Tua graça esteja sempre conosco. Acompanha, Jesus, também a todos
que amamos e aos que de Ti precisam. Amém!
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19.05
A LÂMPADA QUEIMADA
Era véspera de Natal. Em todas as casas havia intensa alegria. Nas ruas, era grande o movimento. Pessoas transitavam com pacotes, entrando e saindo das lojas. Um homem e uma
mulher se aproximaram de um restaurante. A mulher trazia nos olhos o brilho dos que
sabem compartilhar alegrias e se sentem felizes com pequenas coisas e sorria. O homem
se apresentava carrancudo. O rosto marcado por rugas. No coração, um tanto de revolta.
Sentaram-se à mesa, e enquanto ela olhava o cardápio, procurando algo gostoso para comer,
ele começou a reclamar. Reclamou que as coisas não estavam dando certo. Tinha investido
em um produto e as vendas do mesmo não foram boas. Enfim, reclamava e reclamava. De
repente, ele observou que sua esposa parecia não estar ouvindo o que ele dizia. Ela estava
de olhar fixo para uma árvore de natal que enfeitava o balcão do restaurante. Ele também
olhou e comentou: a árvore está enfeitada, mas tem uma lâmpada queimada. É verdade,
respondeu a mulher. Há uma lâmpada queimada. E você conseguiu vê-la porque está pessimista. Não conseguiu perceber a beleza das dezenas de outras luzes que acendem e apagam.
(Autor desconhecido)
Pense
Você consegue perceber e valorizar as coisas boas e bonitas de sua vida?
Jesus quer que todos tenhamos a sua alegria. “Continuo a dizer essas coisas neste
mundo, para que eles possuam toda a minha alegria.” (Jo 17,13)
Oração
Senhor, queremos anunciar as belezas que nos dás todos os dias. Queremos ser promotores
da alegria para todos que encontrarmos em nosso caminho. Amém!
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20.05
UM CONSELHO
Certa vez um jovem muito rico foi procurar um rabi para lhe pedir um conselho. Toda a fortuna que possuía não era capaz de lhe proporcionar a felicidade. Falou de sua vida ao rabi e
pediu a ajuda. Aquele homem sábio o conduziu até uma janela e lhe pediu para que olhasse
para fora com atenção. Disse: O que você vê através do vidro? O jovem respondeu: Vejo
homens que vêm e vão, e um cego pedindo esmolas na rua. Então o rabi lhe mostrou um
grande espelho e novamente o interrogou: o que você vê neste espelho? Vejo a mim mesmo,
disse o jovem. E já não vê os outros, não é verdade? E o sábio continuou: Observe que a janela
e o espelho são feitos da mesma matéria-prima, o vidro. No espelho há uma camada fina de
prata colada ao vidro e, por essa razão, você não vê mais do que sua própria pessoa. E o sábio
lhe deu um simples conselho: Se quiser ser feliz, arranque o revestimento de prata que cobre
seus olhos para poder enxergar e amar aos outros. (Autor desconhecido)
Pense
A prata é o egoísmo que recobre a nossa visão, só temos olhos para nós mesmos. Os vidros
limpos é o olhar para o outro, onde encontramos razão e felicidade para viver.
Jesus está conosco para nos ajudar na nossa caminhada. “Pai, aqueles que tu me deste,
eu quero que eles estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha
glória que tu me deste.” (Jo 17,24)
Oração
Senhor, ensina-nos a termos o olhar da compaixão. Que saibamos nos abrir aos outros para
que possamos encontrar a felicidade e a razão de viver. Amém!
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21.05
O ALFINETE E A AGULHA
Diz uma parábola que um alfinete e uma agulha encontraram-se numa cesta de costuras.
Os dois começaram a discutir porque cada um se considerava melhor e mais importante do
que o outro: "Afinal, qual é mesmo a sua utilidade?" – disse o alfinete para a agulha. "E como
pensa você vencer na vida se não tem cabeça?" – "A sua crítica não tem a menor procedência",
respondeu a agulha. "Responda-me: de que lhe serve a cabeça, se não tem olho? Não é mais
importante poder ver?" – "Ora, e de que lhe vale seu olho, se há sempre um fio impedindo
a sua visão?", retrucou o alfinete. "Fique sabendo que mesmo tendo um fio atravessando o
meu olho, eu ainda posso fazer muito mais do que você." Enquanto estavam nessa discussão,
uma senhora pegou a cesta de costura para consertar um rasgo no tapete. Pegou a agulha
com linha e se pôs a coser. De repente a linha se emaranhou toda. A mulher deu um puxão
violento e rompeu o olho da agulha. Então amarrou a linha na cabeça do alfinete e conseguiu
fazer os pontos finais, e consertando o seu tapete. (Autor desconhecido)
Pense
Tanto o alfinete quanto a agulha não eram tão perfeitos que não precisassem um do outro.
Um não era melhor do que o outro. Cada um pôde contribuir de uma forma para ajudar a
consertar o tapete.
Nós também, como o apóstolo Pedro, podemos contribuir fazendo a nossa parte.
“Senhor, tu conheces tudo, e sabes que eu te amo.” Jesus disse: “Cuide das minhas ovelhas.” (Jo 21,17)
Oração
Senhor, ensina-me a abrir-me às pessoas que precisam da minha ajuda e a ser solidário com
os que mais precisam, dando minha contribuição. Amém!
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24.05
DIA DE NOSSA SENHORA AUXILIADORA
Dom Bosco, desde pequeno, aprendeu com sua mãe Margarida a ter grande confiança em
Nossa Senhora. A mamãe Margarida sempre interrompia os seus trabalhos no campo para
saudar Maria, a mãe de Jesus. Dom Bosco também ensinou aos membros da sua família
Salesiana a amarem Nossa Senhora, invocando-a com o título de Mãe Auxiliadora. Vários
dos seus escritos retratam seu amor por Maria. Dizia: "Recomendai-vos constantemente a
Nossa Senhora Auxiliadora e a Jesus." "A festa de Maria Auxiliadora deve ser o prelúdio da
festa eterna que deveremos celebrar todos juntos um dia no Paraíso." "Sê devoto de Maria
e serás certamente feliz." "Jamais se ouviu dizer no mundo que alguém tenha recorrido com
confiança a essa mãe celeste sem que não tenha sido prontamente atendido." "Diante de
Deus declaro: Basta que um jovem entre numa casa salesiana para que a Virgem Santíssima
o tome imediatamente debaixo de sua especial proteção." Dom Bosco confiou à Família Salesiana a propagação dessa devoção, que é a devoção à Mãe de Deus.
Pense
Para Dom Bosco, Maria “foi quem tudo fez”! É importante para você ter uma Mãe que cuide
de sua vida?
Jesus hoje fala o que é mais importante para a nossa vida. “Bom Mestre, que devo fazer
para herdar a vida eterna?” Jesus olhou para ele com amor e disse: “Falta só uma coisa
para você fazer; vá, venda tudo, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no
céu.” (Mc 10,17;21)
Oração
Nossa Senhora Maria Auxiliadora, auxílio dos cristãos, roga por todos e dá-nos a graça de
vivermos sempre na amizade de Deus. Amém!
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25.05
A CARIDADE DAS PEQUENAS COISAS
Quem acende a luz da caridade, é sempre o primeiro a beneficiar-se dela. E a luz da caridade
tem muitas maneiras de se apresentar. Pode ser por um sorriso gentil. Por uma palavra que
anima e consola. Por um olhar de ternura. Por um pedaço de pão. Por um minuto de atenção.
Por um gesto de carinho. Por uma palavra de esperança. Afinal, quem de nós pode dizer que
não necessita ou nunca necessitará dessas pequenas coisas? É este tipo de caridade que tece
asas de luz e nos leva à comunhão com Deus, se soubermos construir a felicidade daqueles
que precisam de nós. Quando saímos do nosso fechamento, do nosso egoísmo, percebemos
que há muitas pessoas em situação bem mais difícil que a nossa, e que dariam tudo para
estar em nosso lugar.
Pense
Quando você socorre alguém numa necessidade, uma paz grande invade a sua alma. É Deus
que envolve você em bênçãos pelo ato que você faz.
Jesus promete muito mais para quem está com Ele. “Jesus respondeu: “Eu garanto a
vocês: quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, filhos, campos, por causa de mim
e da Boa Notícia, vai receber cem vezes mais.” (Mc 10,29)
Oração
Senhor, que possamos ser fontes de caridade, para saciar a sede e para promover a vida com
dignidade nos caminhos deste mundo. Amém!
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26.05
BANANAS, BANANAS, BANANAS
Um viajante resolveu passar algumas semanas junto aos monges num mosteiro do Nepal.
Certa tarde, o dito viajante entrou num dos muitos templos do mosteiro, e lá encontrou um
monge, sorrindo muito, sentado no altar. Chegou até ele e perguntou: Por que o senhor sorri
tanto? Porque entendi o significado das bananas, disse o monge. Abrindo a bolsa que carregava, tirou uma banana podre de dentro da mesma, e disse: Esta é a vida que passou e não
foi aproveitada no momento certo, agora é tarde demais. Em seguida, tirou da bolsa uma
outra banana, ainda verde. Mostrou-a e tornou a guardá-la, dizendo: Esta é a vida que ainda
não aconteceu, é preciso esperar o momento certo, disse. E finalmente, tirou uma banana
madura, descascou-a e dividiu-a com o viajante, dizendo: Este é o momento presente. Saiba
vivê-lo sem medo. (Autor desconhecido)
Pense
Como você vive e como aproveita deste momento da sua vida?
Jesus nos ensina a maior alegria: “Quem de vocês quiser ser grande, deve tornar-se o
servidor de vocês, e quem de vocês quiser ser o primeiro, deverá tornar-se o servo de
todos.” (Mc 10,43-44)
Oração
Obrigado, Senhor, pela graça de me permitir caminhar contigo. Obrigado, pois sei que estás
sempre comigo, me acompanhas e em mim confias. Amém!
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27.05
JEITO DE FALAR
Um sultão sonhou que havia perdido todos os dentes. Acordou assustado e mandou chamar
um sábio para que interpretasse seu sonho. Que desgraça, senhor! Exclamou o sábio. Cada
dente caído representa a perda de um parente de vossa majestade. Mas que atrevido, gritou
o sultão. Como pensa dizer tal coisa? O sultão chamou os guardas e mandou que lhe dessem
cem chicotadas. Pediu então que chamassem outro sábio para interpretar o seu sonho. O
outro sábio disse: Senhor, uma grande felicidade lhe está reservada. O sonho indica que irá
viver mais que todos os seus parentes. Terá muitos anos e verá muitas coisas acontecerem.
O sultão ficou todo satisfeito e mandou dar cem moedas a este sábio. Quando o sábio então
saía do palácio, um serviçal perguntou: Sua interpretação foi a mesma do seu colega. No
entanto, ele levou chicotadas, e você leva moedas de ouro. Lembre-se sempre, amigo – respondeu o sábio – tudo depende da maneira de dizer as coisas. (Autor desconhecido)
Pense
Você toma cuidado com seu jeito de falar com as pessoas?
Jesus se preocupa e cuida de cada um que encontra em seu caminho. Ele disse: “O que
você quer que eu faça por você?” O cego respondeu: “Mestre, eu quero ver de novo.”
Jesus disse: “Pode ir, a sua fé curou você.” (Mc 51-52)
Oração
Senhor, ajuda-nos, pois contamos com Tua sabedoria para nos iluminar sempre que precisamos falar. Ensina-nos a saber como falar, e quando falar. Amém!
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28.05
SE VOCÊ PODE IMAGINAR, VOCÊ PODE CONSEGUIR
Conta uma lenda que estavam duas crianças brincando e patinando em cima de um lago
congelado. Era uma tarde nublada e fria, e as crianças divertiam-se sem preocupação. De
repente, um bloco de gelo se quebrou, e uma das crianças caiu na água. A outra criança,
vendo que seu amigo se afogava debaixo do gelo, correu, pegou uma pedra e começou a
quebrar mais ainda do bloco de gelo, com todas as suas forças. Aumentando o orifício do
bloco de gelo, conseguiu salvar seu amigo. Quando os bombeiros chegaram e viram o que
havia acontecido, perguntaram ao menino: Como foi que você fez? É impossível que você
tenha quebrado o gelo com essa pedra e com mãos tão pequenas! Nesse instante apareceu
um ancião e disse: Eu sei como ele conseguiu. Perguntaram: Como? O ancião respondeu:
Não havia ninguém ao seu redor para lhe dizer que não poderia fazer, e disse: se você pode
imaginar, você pode conseguir. (Albert Einsten, reescrito)
Pense
Lembre-se de algo inusitado que você precisou fazer para ajudar alguém...
“Jesus disse para eles: ‘Tenham fé em Deus. Eu garanto a vocês: se alguém disser a esta
montanha: Levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar
que isso vai acontecer, assim acontecerá’.” (Mc 11,22-23)
Oração
Senhor, guia meus passos pelos caminhos do bem. Orienta minha vida para que eu saiba
sempre discernir pela verdade e pelo bem. Amém!
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31-05
VISITAÇÃO DE NOSSA SENHORA
Nos Evangelhos, podemos ler e saber que Maria, a mãe de Jesus e Nossa Senhora, foi visitada
pelo Anjo Gabriel. Ele levava a mensagem de amor e um pedido feito pelo próprio Deus. Era
uma proposta que pedia e dizia que Ele, Deus, faria dela a mãe de nosso Salvador, o Senhor
Jesus Cristo. Ela ficou muito surpresa, mas acreditou e aceitou ser a mãe de seu próprio Criador. O anjo também comunicou a ela que sua parenta Isabel estava grávida. Logo Maria saiu
às pressas e foi até a casa de Isabel, para ajudá-la na gestação de seu filho, que depois veio
a se chamar João Batista. E qual não é a surpresa de Maria ao chegar, Isabel a reconhece e a
chama de mãe do meu Senhor! A festa da visitação do Anjo Gabriel a Maria mostra que, para
aceitar Jesus, é preciso estar aberto e aceitar o outro que está ou que chega em nossa vida.
Pense
Para você, quais são as consequências quando alguém aceita Jesus?
E assim disse Isabel: “Você é bendita entre as mulheres, e é bendito o fruto do seu ventre! Bem-aventurada aquela que acreditou, porque vai acontecer o que o Senhor lhe
prometeu.” (Lc 1,42;45)
Oração
Hoje peçamos a Nossa Senhora que interceda por nós junto a Jesus, para
que sejamos cada vez mais sensíveis e concretizemos através da caridade nossas boas ações. Amém! Todos: Ave Maria, cheia de graça. O Senhor
é convosco...

Ensino Fundamental II e Ensino Médio

122

Junho

123

Junho

É FESTA PARA CELEBRAR A VIDA
Junho é o mês das nossas tradicionais festas juninas, com devoção especial a pessoas que
foram seguidoras de Jesus, por isso, consideradas santas, pois marcaram a humanidade.
Começa no dia 12, com Santo Antônio. Depois vem dia 24, São João. E para encerrar, dia 29,
São Pedro e São Paulo.
A razão das festas juninas, hoje mais do que nunca, é que são festas para viver e festejar entre
amigos, para exaltar a alegria e a felicidade de estar junto das pessoas. Antônio, João, Pedro e
Paulo nos inspiram, como família, para que em casa, na rua, na comunidade demonstremos
nossos traços de união e de comunhão, na busca por uma convivência fraterna entre todos.
Hoje as festas juninas fazem parte da rica e diversa cultura brasileira. Durante este mês,
famílias, escolas, comunidades, igrejas, arraiais... celebram com muita alegria esse grande
encontro de culturas e religiosidades. Cada região tem sua imensa riqueza, que se expressa
especialmente nas danças e comidas típicas. É claro que são festas que até hoje mantêm as
tradições iniciais, mas sempre com comidas e bebidas típicas das regiões brasileiras, trajes
caipiras e danças populares, e não pode faltar, sobretudo, a quadrilha.
Sabemos que a alegria, a marca das festas populares, é também uma virtude cristã, pois
Deus quer filhos felizes e alegres, mesmo em meio a tantas dificuldades que passamos. O
apóstolo São Paulo insistia: "Alegrai-vos, mais uma vez exorto, alegrai-vos!" Portanto, que saibamos valorizar as festas juninas como serviço à fraternidade e como manifestação autêntica da verdadeira alegria cristã.

VIVA SÃO JOÃO, SÃO ANTÔNIO, SÃO PEDRO, SÃO PAULO!
É FESTA, VAMOS CELEBRAR!
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01.06
FESTAS JUNINAS
Estamos numa das épocas mais esperadas do nosso calendário brasileiro, o mês das festas
juninas. Festa junina, na nossa cultura, é sinônimo de animação, de festa, de alegria, de estar
juntos. É tempo de muita música, originalmente brasileira, danças, quadrilhas, fogueiras,
comidas e bebidas típicas. Os homenageados são Santo Antônio, São João, São Pedro e São
Paulo. Nas nossas escolas conhecemos e celebramos nossa cultura, e aprendemos a manter as tradições que nos unem e nos identificam como povo de uma nação. Por isso, é um
momento muito especial, muito forte mesmo, de convivência fraterna e saudável. Em todo o
país o clima de festa junina é algo contagiante, pois são quadrilhas, trajes típicos, comidas da
culinária brasileira. Entram em destaque os pratos saborosos, feitos a base de milho, canjica,
batata doce, pinhão e tantos outros de nossa rica culinária. Festa junina serve principalmente, por último, para valorizar a riqueza e a imensa beleza da cultura do povo brasileiro.
Pense: É importante para você celebrar a cultura brasileira?
Jesus também valorizou os costumes de seu povo. Disse Ele “Deem a César o que é de
César, e a Deus o que é de Deus.” (Mc 12,17)
Oração
Senhor, seja a luz que ilumina minha vida, seja meu guia e força, para que eu possa ser um
testemunho saudável da alegria e da esperança. Amém!
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02.06
NOSSAS FESTAS JUNINAS
Chegou junho! Este é um mês de muita animação. Têm fogueiras, danças, quadrilhas, casamentos caipiras. Na festa de São João têm batata assada, pé-de-moleque, pipoca, quentão.
Brincadeiras de rodas e fogueiras.
Há ainda as festas de Santo Antônio e também São Pedro e São Paulo, comemorações de
muita devoção. Quem tem fé e acredita, agradece a Deus, através de muita oração, o bem
recebido, o trabalho e a família, e intercede aos santos pedindo proteção. Festa junina reúne
família, amigos, conhecidos e até estrangeiros. Traz alegria intensa, muita paz e emoção. É
festa caipira, que é todo ano esperada, por ser animada conservando a nossa tradição. Do
povo simples e humilde, mas que muito valoriza a cultura brasileira nas animadas Festas Juninas, e que se fazem presentes lá no sertão e aqui na cidade também. (Autor desconhecido)
Pense
O que você muito gosta e curte da festa junina?
Jesus hoje diz que nosso Deus é o Deus dos vivos e devemos celebrá-lo. “Deus falou a
Moisés: ‘Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó’. Ora, ele não é Deus
de mortos, mas de vivos.” (Mc 12,26-27)
Oração
Senhor, Tu que sempre estás conosco receba nosso coração e a certeza de viver plenamente
a alegria de sermos Teus filhos. Amém!
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03.06
A FESTA DO CORPO DE DEUS, O CORPUS CHRISTI
A refeição da partilha do pão que Jesus celebrou com os seus discípulos é destinada hoje para
todos nós. Jesus mostrou que para viver é preciso comer. Deus nos quer vivos e, para isso,
precisamos nos alimentar muito bem, com nutrientes e comidas saudáveis. Assim, como um
Pai que se preocupa e cuida dos seus filhos, Deus se dá em alimento. Foi dessa forma que
Deus sempre fez. Alimentou seu povo no deserto, depois da saída do Egito, com o maná e
as codornizes, era um pão vindo do céu, portanto, um pão de Deus. Jesus também alimenta
o povo que está com Ele e com fome. Jesus parte os pães e, com a ajuda de seus discípulos,
os distribui. E ainda sobram muitos cestos cheios de pães, que Jesus oferece generosamente
para nós, para que tenhamos a vida em abundância. Jesus, quando se alimentava junto às
pessoas, também fazia outros gestos para nos lembrar da importância de servir. Foi assim,
por exemplo, na última ceia, Ele lavou os pés de cada um dos seus discípulos.
Pense
De que forma você se alimenta de Jesus?
Jesus, o nosso alimento, nos diz hoje: “Eu sou o pão que desceu do céu. Eis aqui o pão
que desceu do céu: quem dele comer nunca morrerá.” (Jo 6,41;50)
Oração
Jesus, que a festa do Teu Corpo, que celebramos hoje, dê-nos a capacidade de perceber que
estás presente em todos os atos de nossa vida. Amém!
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04.06
COISAS BONITAS
Há coisas muito bonitas em toda vida que existe no Planeta Terra e no Universo. Sim... Mas
as mais bonitas são as coisas vindas do coração de cada um. Coisas bonitas são palavras
simples, sinceras e significativas. Bonito é o sorriso que vem de dentro, o brilho dos olhos, o
beijo jogado ao vento. Bonito é o dia de sol depois da noite chuvosa, ou as noites enluaradas
de verão que dá vontade imensa de passear. Bonito é procurar estrelas no céu e dar de presente ao amigo ou a amiga, ao pai e à mãe e também aos irmãos. Bonito é achar a poesia do
vento, das flores, do mato, dos animais e das crianças. Bonito é chorar quando sentir vontade
e deixar as lágrimas rolarem sem vergonha ou medo de crítica. Bonito é gostar da vida e viver
de um sonho bom. Bonito é ver a realidade da vida, sem nunca ser extremista, e acreditar na
beleza de todas as coisas. Bonito é a gente continuar sendo gente com G maiúsculo em qualquer situação, principalmente nos momentos de dificuldade. Bonito é você ser você, nesta
bonita vida! (Autor desconhecido)
Pense
Para você, o que é mais bonito na sua vida hoje?
Bonito foi ouvir Jesus e bonito também é conhecê-Lo. “Jesus ensinava no Templo. E uma
grande multidão o escutava com gosto.” (Mc 12,35;37)
Oração
Senhor, fortalece meu olhar e sensibilidade no compromisso de viver na alegria, para perceber e valorizar as coisas bonitas da vida. Amém!
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07.06
O SAMURAI E O MONGE
Um samurai, grande e forte, conhecido pela sua índole muito honesta, foi procurar um sábio
monge em busca de respostas para suas dúvidas. Monge, disse o samurai, com desejo sincero de aprender, ensina-me sobre o céu e o inferno. O monge, de pequena estatura e muito
franzino, olhou para o bravo guerreiro e, simulando desprezo, lhe disse: Eu não poderia
ensinar-lhe coisa alguma, você está imundo. Seu mau cheiro é insuportável. Além do que, a
lâmina da sua espada está enferrujada. Você é uma vergonha para a sua classe. O samurai
ficou transtornado. O sangue lhe subiu à cabeça, e ele não conseguiu dizer nenhuma palavra, tamanha era sua raiva. Com os olhos crispados, empunhou a espada, ergueu-a sobre a
cabeça e se preparou para decapitar o monge. Aí começa o inferno, disse-lhe o sábio mansamente. O samurai ficou imóvel. A sabedoria daquele pequeno homem o impressionara.
Afinal, arriscara a própria vida para lhe ensinar sobre o inferno. O feroz guerreiro abaixou
lentamente a espada e agradeceu ao monge pelo valioso ensinamento. O velho sábio continuou em silêncio. Passado algum tempo, o samurai, já com o ânimo pacificado, pediu humildemente ao monge que lhe perdoasse o gesto infeliz. Percebendo que seu pedido era sincero, o monge, então, lhe falou: Aí começa o céu. (Autor desconhecido)
Pense
Para você, o que é o céu?
Jesus mostra que o céu começa com a paz que sentimos e vivemos. “Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus.” (Mt 5,9)
Oração
Senhor, cura as feridas do meu coração e faça que eu confie sempre no Teu amor para sentir
e viver a verdadeira paz. Amém!
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08.06
COBRANÇA INDEVIDA
Depois de um dia de caminhada pela mata, mestre e discípulo retornavam, seguindo por
longa estrada. Ao passarem próximo a uma touceira de samambaia, ouviram um gemido.
Descobriram ali um homem caído, pálido, sobre uma mancha de sangue. Tinha sido ferido.
Com muita dificuldade, mestre e discípulo o carregaram para o casebre onde viviam e trataram do ferimento. Uma semana depois, já restabelecido, o homem contou que havia sido
assaltado e ferido. Disse que conhecia seu agressor e que não descansaria enquanto não
se vingasse. Disposto a partir, o homem disse ao sábio: Senhor, muito lhe agradeço, por ter
salvado a minha vida. Tenho que partir e levo comigo a gratidão por sua bondade. Vou ao
encontro daquele que me atacou e vou fazer com que ele sinta a mesma dor que senti. O
mestre olhou para o homem e disse: Vá e faça o que deseja. Entretanto, devo informá-lo de
que você me deve três mil, como pagamento pelo tratamento. O homem ficou assustado e
disse: Senhor, é muito dinheiro, sou um trabalhador e não tenho como lhe pagar esse valor!
Com serenidade, o sábio falou: Se não pode pagar pelo bem que recebeu, com que direito
quer cobrar o mal que lhe fizeram? O homem ficou confuso, e o mestre concluiu: Não faça
cobrança pelas coisas ruins que aconteçam em sua vida, pois a vida pode cobrar tudo de bom
que lhe ofereceu. (Autor desconhecido)
Pense
Você é capaz de fazer o bem sem cobrar recompensa?
Jesus mostra que o bem é que brilha diante de Deus e permanece neste mundo. “Que
a luz de vocês brilhe diante dos homens, para que eles vejam as boas obras que vocês
fazem, e louvem o Pai de vocês que está no céu.” (Mt 5,16)
Oração
Senhor, ajuda-me a ser grato a meus pais e professores. Que eu saiba reconhecer o bem que
me dedicam e a sabedoria que me ensinam. Amém!
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09.06
SOBE, SOBE BALÃO...
Era uma vez um velho homem que vendia balões numa quermesse. Para atrair compradores, o homem deixou um balão vermelho soltar-se e elevar-se nos ares. Estava ali perto um
menino observando o vendedor e, é claro, apreciando os balões. Depois de ter soltado o
balão vermelho, o homem soltou um azul, depois um amarelo e finalmente um branco. Todos
foram subindo até sumirem de vista. O menino, de olhar atento, seguia os balões. Ficava
imaginando mil coisas. Uma coisa o aborrecia, o homem não soltava o balão preto. Então se
aproximou do vendedor e lhe perguntou: Moço, se o senhor soltasse o balão preto, ele subiria tanto quanto os outros? O vendedor de balões sorriu compreensivamente para o menino,
arrebentou a linha que prendia o balão preto, e, enquanto ele se elevava nos ares, disse: Não
é a cor que faz subir, é o que está dentro dele. (Autor desconhecido)
Pense
Quais são os valores que você traz em seu coração e deles não abre mão?
Jesus nos fala do valor maior. “Quem desobedecer a um só desses mandamentos, por
menor que seja, e ensinar os outros o mesmo, será considerado o menor no Reino do
Céu. Quem os praticar e ensinar, será considerado grande no Reino do Céu.” (Mt 5,19)
Oração
Senhor, hoje venho entregar a Ti meus projetos, minha vida, meus sonhos e minha liberdade,
para que tudo seja orientado para o bem. Amém!

Ensino Fundamental II e Ensino Médio

131

Junho

15.06
PENSE
Se hoje você levantou com mais saúde que doenças, então você tem mais sorte que os
milhões de pessoas. Se você nunca experimentou os perigos da guerra, a aflição da fome,
então está melhor do que milhões de pessoas. Se você pode ir à sua igreja sem medo de ser
humilhado, preso, torturado ou morto, então você é mais afortunado que outros milhões de
pessoas no mundo. Se você tem comida na geladeira, roupa no guarda-roupa, um teto sobre
sua cabeça e um lugar onde dormir, você é mais rico que a maioria da população mundial. Se
você tem algum dinheiro, alguma moeda em um cofrinho, já está entre os ricos deste mundo.
Se os pais estão com você, você é uma pessoa rara. Se você sabe ler, acaba de receber uma
dupla bênção. Alguém está pensando em você. Você tem melhor sorte que muitas pessoas,
neste mundo, que não conseguem ter a oportunidade de aprender a ler e escrever. (Renato
A. Oliveira, reescrito)
Façamos um momento de silêncio para agradecer por este dia e por tudo o que temos hoje
em nossa vida.
Jesus mostra que é possível viver melhor. Ele diz: “Se você for até o altar para levar a
sua oferta, e aí se lembrar de que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe a
oferta aí diante do altar, e vá primeiro fazer as pazes com seu irmão; depois, volte para
apresentar a oferta.” (Mt 5,23-24)
Oração
Senhor, recebe em Tuas mãos a oferenda da minha vida. Que na certeza do Teu amor eu
possa cumprir com alegria o projeto de vida a mim destinado. Amém!
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11.06
A COBIÇA
Era uma vez uma linda pomba que costumava viver em um ninho perto de uma cozinha. Os
cozinheiros gostavam muito dela e frequentemente lhe davam grãos. Ela gostava do lugar e
tinha uma boa vida. Um dia um corvo viu a pomba e percebeu como ela estava sendo bem
tratada ali. Então, o corvo aproximou-se e fez amizade com a pomba. A intenção verdadeira
era fazer com que a pomba dividisse o seu ninho e a comida. A pomba disse que até poderiam ficar por ali e conversar, mas, tratando-se de comida, cada um teria que providenciar a
sua. O corvo ficou impaciente, já que a comida era a maior razão para estar ali. Queria era
tudo o que a pomba ganhava da cozinha. Um dia os dois discutiram e decidiram visitar a
cozinha. A pomba viu um peixe temperado que estava numa panela. Cobiçoso, o corvo foi
logo tentando pegar o peixe. Ao fazer isto, tropeçou numa concha e fez um enorme barulho.
O que alertou o cozinheiro, que se jogou sobre o corvo, o apanhou e o prendeu numa gaiola.
(Autor desconhecido)
Pense
Você tem amigos porque gosta deles ou porque se interessa pelo que eles têm?
Hoje o Evangelista São João nos dá um bonito testemunho sobre Jesus, ele diz: “Aquele
que viu, dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que diz a verdade,
para que também vocês acreditem.” (Jo 19,35)
Oração
Rezemos juntos: Pai Nosso, que estais no céu. 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 as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu.
Amém!
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14.06
SOFRIMENTO E FELICIDADE
Diz uma lenda que Deus convidou um homem para conhecer o céu e o inferno. Foram primeiro ao inferno. Ao abrirem uma porta, o homem viu uma sala, em cujo centro havia um
caldeirão de substanciosa sopa, e à sua volta estavam sentadas pessoas famintas e desesperadas. Cada uma delas segurava uma colher, de cabo muito comprido, que lhes possibilitava
alcançar o caldeirão, mas não permitia que colocassem a sopa na própria boca. O sofrimento
era grande. Em seguida, Deus levou o homem para conhecer o céu. Entraram em uma sala
idêntica à primeira: havia o mesmo caldeirão, as pessoas em volta e as colheres de cabo
comprido. A diferença é que todos estavam saciados. Não havia fome, nem sofrimento. Eu
não compreendo, disse o homem a Deus, por que aqui as pessoas estão felizes, enquanto na
outra sala morrem de aflição, se é tudo igual? Deus sorriu e respondeu: Você não percebeu?
É porque aqui eles aprenderam a dar comidas uns aos outros. (Autor desconhecido)
Pense
O que é felicidade para você?
Jesus pede que estejamos abertos para dar a quem precisa. “Dê a quem lhe pedir, e não
vire as costas a quem pede emprestado.” (Mt 5,42)
Oração
Senhor, dá-me serenidade e sabedoria para contribuir com os talentos que recebi. Que eu
seja sensível e atenda aos que passam pelo meu caminho. Amém!
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15.06
O EMPURRÃO
A águia empurrou gentilmente seus filhotes para a beirada do ninho. Seu coração se acelerou
com emoções conflitantes, ao mesmo tempo sentiu a resistência dos filhotes a seus cutucões.
Por que a emoção de voar tem que começar com o medo de cair? Pensou ela. O ninho estava
colocado bem no alto de um pico rochoso. Abaixo, somente o abismo e o ar para sustentar
as asas dos filhotes. E se justamente agora isto não funcionar? Ela pensou. Apesar do medo,
a águia sabia que aquele era o momento. Sua missão estava prestes a se completar, restava
ainda uma tarefa final: o empurrão. A águia encheu-se de coragem. Enquanto os filhotes não
descobrissem que suas asas são para voar, não haveria propósito de existirem. Se não aprenderem a voar, também não compreenderão o que é ser uma águia. O empurrão era o melhor
presente que poderia oferecer aos filhotes. Era um verdadeiro ato de amor. Então, um a um,
os precipitou para o abismo. E eles voaram. (Autor desconhecido)
Pense
Esta história, da mãe águia, faz a gente pensar nos empurrões que precisamos levar de nossos pais e professores, para que possamos aprender e crescer.
Para Jesus, também nós podemos ser como Ele. Para isso nos orientou: “Sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está no céu.” (Mt 5,48)
Oração
Senhor, ensina-nos a caminhar para o nosso amanhã contribuindo com a construção de um
mundo mais bonito e melhor para todos. Amém!
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16.06
O MELHOR MILHO
Conta uma história que um fazendeiro tudo fez para vencer o prêmio "milho-crescido". Todo
ano ele levava seu milho à feira e ganhava o maior prêmio da competição. Um repórter
entrevistou o fazendeiro e aprendeu algo interessante de como ele cultivava o milho. O
repórter descobriu que o fazendeiro compartilhava todos os anos a semente do milho premiado com seus vizinhos. Como pode você se dispor a compartilhar sua melhor semente
de milho com seus vizinhos, quando eles estão competindo com o seu? Perguntou o
repórter. Por quê? – disse o fazendeiro. É o vento que apanha o pólen do milho maduro
e o leva através do campo para outro campo. Se meus vizinhos cultivam milho ruim ou
inferior ao meu, a polinização degradará a qualidade do meu milho. Se eu quiser cultivar
milho bom e ter o melhor milho, tenho que ajudar meus vizinhos a cultivar o milho bom.
(Autor desconhecido)
Pense
Você costuma compartilhar o que tem de melhor?
E hoje Jesus nos diz: “Quando você der esmola, que a sua esquerda não saiba o que a
sua direita faz, para que a sua esmola fique escondida; e seu Pai, que vê o escondido,
recompensará você.” (Mt 6,3-4)
Oração
Senhor, tira do meu coração o egoísmo e dá-me coragem para assumir com fé e amor o compromisso de partilhar os dons que me destes. Amém!
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17.06
O AVÔ E OS LOBOS
Um neto foi contar a seu avô que um amigo lhe fez uma injustiça. Disse-lhe o avô: algumas vezes eu também senti muita raiva daqueles que aprontaram comigo. Mas, veja, o ódio
machuca você, não fere seu inimigo. É o mesmo que você tomar um remédio ruim, desejando
que seu inimigo fique mal. É como se existissem dois lobos dentro de você. Um deles é bom
e não magoa e nem machuca. Vive de bem com todos que estão ao seu redor. O outro lobo é
cheio de raiva. Até as pequeninas coisas o fazem ter um ataque de raiva. Ele briga com todos
o tempo todo, até sem ter motivo. Ele nem pensa, porque sua raiva e seu ódio são muito
grandes. É uma raiva inútil, pois sua raiva não muda nada. E é difícil conviver com estes dois
lobos dentro da gente, pois ambos tentam nos dominar. O neto olhou nos olhos do avô e
perguntou: E qual deles vence, vovô? O avô sorriu e respondeu: Aquele que eu alimento mais.
(Autor desconhecido)
Pense
O que você alimenta mais no seu coração: o que machuca você, ou o que perdoa o que os
outros fazem?
Assim disse Jesus: “Se vocês perdoarem aos homens os males que eles fizerem, o Pai de
vocês que está no céu também perdoará a vocês.” (Mt 6,14)
Oração
Senhor, purifica meu coração e coloca em mim gestos de perdão, para que possa construir a
bondade e o amor com os irmãos e amigos que me deste. Amém!
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18.06
A PACIÊNCIA
Ah! Se vendessem paciência nas farmácias e supermercados, muita gente iria gastar boa
parte do salário nessa mercadoria tão rara hoje em dia. Por muito pouco soltamos palavrões
e berros. O bem comportado se transforma num sem educação. Os filhos atrapalham, os
idosos incomodam, a voz da vizinha é um tormento, a esposa virou uma chata, o marido uma
"mala sem alça", aquela velha amiga uma "alça sem mala", a escola é uma chatice. Pobre de
nós, sem paciência, sem tempo para a vida, sem tempo para a religião. A paciência está em
falta no mercado. Pergunte para alguém: Aonde você quer chegar? Qual é a missão de sua
vida? Você mesmo, aonde quer chegar? Você está correndo tanto para quê? Será que você
conseguiu ouvir direito o que foi dito até aqui? Agora, respire...acalme-se... O mundo está
dando a sua volta e, com certeza, no final do dia vai completar o seu giro ao redor do sol, com
ou sem a sua paciência. (Teilhard de Chardin, reescrito)
Pense
Você é uma pessoa que consegue se acalmar, respirar e ter paciência com os outros?
Jesus disse que precisamos de paciência para juntar riquezas para o céu. “Não ajuntem
riquezas aqui na terra. Ajuntem riquezas no céu. Onde está o seu tesouro, aí estará
também o seu coração.” (Mt 6,19-21)
Oração
Senhor, que neste dia sejamos tocados pelo Teu amor, para que possamos ter calma e paciência conosco, com os outros e com os acontecimentos. Amém!
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21.06
RAIVAS E BEM-ESTAR
Perguntou o discípulo: Mestre, como eu faço para não me aborrecer? Algumas pessoas falam
demais, outras são grossas. Algumas são indiferentes, outras são mentirosas, e outras caluniam e fazem fofocas. Disse o Mestre: Viva como as flores. Como é viver como as flores?
– perguntou o discípulo. Repare as flores, continuou o mestre, apontando para lírios que
cresciam no jardim. Elas nascem no adubo do esterco, entretanto são puras e perfumadas.
Extraem do adubo malcheiroso tudo que lhes é útil e saudável, mas não permitem que o azedume da terra manche o frescor de suas pétalas. Até é justo nos angustiar, mas não é sábio
permitir que os problemas nos importunem. Os defeitos dos outros são deles e não seus. Se
não são seus, não há razão para aborrecimento. Exercite a virtude de rejeitar todo mal que
vem de fora. Isso é viver como as flores. (Autor desconhecido)
Pense
O que você faz para não se aborrecer com o que é do outro?
Jesus nos ensina hoje que não devemos julgar os outros. “Não julguem, e vocês não
serão julgados. Vocês serão julgados com o mesmo julgamento com que vocês julgarem.” (Mt 7,1-2)
Oração
Senhor, quero caminhar Contigo. Preciso de Tua luz para ver o caminho e de Tua bênção para
ter coragem, força e luz para a caminhada de hoje. Amém!
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22.06
PARA SER FELIZ
Um caracol, que vivia perto do oceano, notou uma grande e bonita concha, onde a lagosta
vivia. Que maravilhoso palácio a lagosta carrega em suas costas! Eu desejaria viver em seu
lugar – lamentou o caracol. Como meus amigos me admirariam nesta concha! E, de repente,
algo aconteceu: o caracol viu a lagosta deixar sua concha. Ao ver a concha da lagosta vazia
e abandonada na praia, o caracol pensou: agora meu desejo será realizado. E proclamou
a todos que iria morar em um majestoso palácio. Pássaros e animais assistiram o caracol
soltar-se de sua pequena concha e orgulhosamente rastejar para a concha da lagosta. O
caracol entrou na concha e bufou até perder o fôlego. Esforçou-se muito para adaptar-se
à nova concha. E de nada adiantou, porque era muito pequeno para ajustar-se dentro da
concha da lagosta. O caracol só parou de tentar quando se viu exausto e acabou congelando no frio da concha grande e vazia. Enfim, entendeu que para ser feliz é melhor ser um
caracol numa pequena concha do que viver numa concha grande e congelar para sempre.
(Autor desconhecido)
Pense
Você é feliz com o que tem?
Jesus ensina fazer aos outros, o que queremos para nós. “Tudo o que vocês desejam
que os outros façam a vocês, façam vocês também a eles.” (Mt 7,12)
Oração
Senhor, renova hoje nossa disposição de viver a vida conforme nos destes. Que estejamos
sempre a serviço de uma grande causa, a causa do amor. Amém!
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23.06
UM IRMÃO ESPECIAL
Paulo ganhou um automóvel de presente de seu irmão no Natal. Um menino que estava na
rua foi visto andando em volta do carro novo, admirando-o. Este carro é seu, senhor? – perguntou o menino. Paulo acenou que sim, e disse: Meu irmão me deu de Natal. O garoto ficou
boquiaberto, e disse: Um presente de seu irmão? Paulo logo imaginou que o menino iria
desejar ter um irmão como aquele. Mas o garoto disse: Quem me dera ser um irmão como
esse. Paulo olhou o garoto, e disse: Você gostaria de dar uma volta no meu automóvel? Sim,
eu adoraria. Depois de uma volta, o garoto disse: O senhor se importaria de passar em frente
a minha casa? Paulo pensou que ele queria mostrar para os vizinhos que podia chegar a casa
num carrão. Mas Paulo estava novamente enganado. Pode parar em frente aqueles dois
degraus? – perguntou o garoto. Passados alguns momentos o menino retornou. Carregava
seu irmão paralítico. Sentou-o no degrau inferior e apontou o carro: Aí está ele meu irmão!
Exatamente como eu te contei. O irmão deu a ele o carro de presente de Natal. Um dia eu
vou te dar um igualzinho, então você poderá ver com seus próprios olhos as vitrines de Natal.
Paulo foi até o menino, pegou-o e o colocou no banco da frente do carro. O irmão entrou no
banco de trás e os três foram dar uma volta. (Renato A. Oliveira, reescrito)
Pense
Você já fez alguém feliz? Que sentimentos afloram e ficam fortes quando você faz os
outros felizes?
Para Jesus, em nosso coração estão os bons frutos. “Uma árvore boa não pode dar frutos maus, e uma árvore má não pode dar bons frutos. Toda árvore que não der bons
frutos, será cortada e jogada no fogo.” (Mt 7,18-19)
Oração
Senhor, muito obrigado, porque cada dia temos muitas oportunidades para ajudar os irmãos
e, com isso, ver a vida se renovando. Amém!
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24.06
DIA DE SÃO JOÃO
João Batista é parente de sangue de Jesus. Sua mãe, Isabel, era prima de Maria, a Nossa
Senhora, e ambas engravidaram no mesmo período. Assim que o anjo anunciou a Maria que
ela foi tinha sido escolhida para ser a mãe de Jesus, o Filho de Deus, ela saiu para visitar e
ajudar Isabel. Depois de alguns dias, Maria voltou para casa. Conta a tradição, que Maria e
sua prima combinaram que, assim que o filho de Isabel nascesse, ela acenderia uma grande
fogueira, para que Maria ficasse sabendo do recém-nascido. E assim aconteceu quando
nasceu João, o primo de Jesus, que também é um dos últimos profetas bíblicos. A missão
principal de João foi anunciar o nascimento de Jesus. Ele, João, dizia que estava para chegar
alguém tão importante e maior, que qualquer outro ser humano não era digno sequer de
desatar as sandálias dos seus pés, e esse era Jesus. Certa feita encontram-se, João e Jesus,
à beira do Rio Jordão, e ali João batizou Jesus. Daí vem o nome Batista, “aquele que batiza”.
Pense: João Batista e Jesus tiveram uma bonita missão e a cumpriram. Você sabe qual é a sua
missão hoje?
Veja, quando João Batista nasceu, os vizinhos ficavam pensando: “O que será que esse
menino vai ser? De fato, a mão do Senhor estava com ele.” (Lc 1,66)
Oração
São João Batista, intercede por nós junto a Deus, para que nos abençoe e nos dê a graça de
também sermos fiéis e cumprirmos com nossa missão. Amém!
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25.06
O PRINCIPAL PAPEL
Um colégio tinha por tradição encerrar o ano letivo com um espetáculo teatral. Os alunos
amavam aquilo. Porém, um aluno nunca fora convidado para participar, e isso lhe trazia uma
certa mágoa. Aos onze anos avisaram-lhe que, finalmente, iria ter um papel para representar.
Ficou felicíssimo, mas isso durou pouco. Escolheram outro colega para o papel principal. A
ele coube uma ponta de pouca importância. Sua decepção foi imensa. Voltou para casa em
prantos. Sua mãe quis saber o que se passava e ouviu toda a história entre lágrimas e soluços. Logo ela buscou um bonito relógio de bolso de seu pai e o colocou nas mãos do filho,
dizendo: Que é isso que você está vendo? Um relógio de ouro. Em seguida a mãe abriu a
parte traseira do relógio e repetiu a pergunta: O que você está vendo? Ora mamãe, aí dentro
parece haver centenas de rodinhas e parafusos! – Respondeu o menino. E, ela prosseguiu:
Este relógio tão necessário ao seu pai e tão bonito seria absolutamente inútil se nele faltasse qualquer parte, mesmo a mais insignificante das rodinhas, ou o menor dos parafusos.
(Renato A. Oliveira, reescrito)
Pense
Como você se sente em casa e na escola diariamente? Você sente que é alguém sempre
muito importante?
Para Jesus, o leproso abandonado à própria sorte era alguém importante. ““Senhor,
se queres, tu tens o poder de me purificar.” Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse:
“Eu quero, fique purificado.” No mesmo instante o homem ficou purificado da lepra.”
(Mt 8,2-3)
Oração
Senhor, dá-me aceitar as coisas que eu não posso mudar, coragem para mudar as coisas que
eu posso, e sabedoria para que eu saiba a diferença. Amém!
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28.06
A CORUJA E A ÁGUIA
Conta uma fábula portuguesa que a coruja encontrou a águia e disse-lhe: Oh águia, quando
você vir uns passarinhos muito lindos em um ninho, com uns biquinhos muito bem feitos, não
os coma, são os meus filhotes! A águia prometeu-lhe que não os comeria. Ela saiu voando,
encontrou numa árvore um ninho, e comeu todos os filhotes que estavam ali. Quando a
coruja chegou e viu que lhe tinham comido os filhos, foi atrás da águia muito aflita: Oh águia,
você foi falsa, me prometeu que não comerias meus filhinhos e matou todos! Diz a águia:
Eu encontrei uns pássaros pequenos num ninho, todos depenados, sem bico, com os olhos
tapados e os comi todos. Como você me disseste que os seus filhos eram muito lindos e
tinham os biquinhos bem feitos, entendi que não eram esses. Pois eram eles os meus filhotes, disse a coruja. Então se queixe a você mesma, que me enganou com a sua cegueira.
(Autor desconhecido)
Pense
Essa fábula é atribuída ao surgimento da expressão "mãe coruja”. Já que aos olhos das mães
todos os filhos são sempre perfeitos e lindos. Você conhece alguma “mãe coruja”?
Jesus disse a um doutor da lei que é preciso olhos abertos e coragem para segui-lo.
“Mestre, eu te seguirei aonde quer que fores.” Jesus lhe respondeu: “As raposas têm
tocas e as aves do céu têm ninhos; mas o Filho do Homem não tem onde repousar a
cabeça.” (Mt 8,19-20)
Oração
Senhor, preciso de Tua luz para ver o caminho. Preciso de Tua bênção para ter coragem de
percorrer minha estrada. Dá-me, Senhor, Tua força e fé. Amém!
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29.06
DIA DE SÃO PEDRO E SÃO PAULO
A primeira coisa que Pedro e Paulo nos ensinam é que não é nada fácil aceitar a mensagem de Jesus e segui-Lo. Os dois foram os mais resistentes na hora de dar o primeiro passo
e aceitar o verdadeiro Jesus. Tanto Pedro como Paulo, eram pessoas muito religiosas e se
achavam muito bem no judaísmo. O encontro com Jesus desbaratou a tranquilidade deles e
os fez conhecer um Mestre diferente. Pedro era do tipo que, com toda espontaneidade, não
perdia a oportunidade de manifestar sua oposição àquilo que Jesus dizia. Paulo era fanático
na defesa de sua religião, o judaísmo. Nos evangelhos, acompanhamos muitos obstáculos
que eles tiveram de superar para passar do conhecimento de Jesus à vivência de tudo o que
Ele pregou. Também nós sabemos que não serve para nada seguir a Jesus sem conhecê-Lo a
fundo, identificando-nos com seu modo de ser e viver.
Pense
As dificuldades que Pedro e Paulo tiveram para seguir Jesus nos ajudam nos nossos desejos
de seguir Jesus?
Jesus sempre estará ao lado dos que o procuram e conhecem a fundo. “‘Por que vocês
têm medo, homens de pouca fé?’ E, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e tudo
ficou calmo.” (Mt 8,26)
Oração
São Pedro e São Paulo, que saibamos também percorrer o caminho da justiça, para que sejamos fiéis ao projeto que Deus tem para nossa vida. Amém!

Ensino Fundamental II e Ensino Médio

145

Junho

30.06
A DEUSA DO SAL
Conta uma lenda que em uma ilha longínqua vivia uma solitária deusa de Sal. Ela era apaixonada pelo mar. Passava dias, noites, horas na praia observando o balanço das ondas, a
beleza, o mistério, a magnitude do mar. Um desejo enorme começou a apossar-se do seu
coração: experimentar de toda aquela beleza. Esse desejo foi aumentando até que um dia
a deusa resolveu entrar no mar. Logo que pôs os pés no mar, eles sumiram, derreteram-se.
Encantada com o mar, ela seguiu em frente, e suas pernas desapareceram. A deusa, entretanto, seguiu adiante, sentindo partes do seu corpo derretendo-se, até ficar apenas com o
rosto do lado de fora. Uma estrela que observava tudo falou: Linda deusa, você vai desaparecer por completo. Daqui a pouco você não mais existirá. A água do mar desfazia o rosto da
deusa, mas ela respondeu, fazendo um esforço: Continuarei existindo, porque agora eu sou
o mar também. (Autor desconhecido)
Pense
O mar e a deusa do Sal, para formar a água salgada, precisaram mudar, um precisou
do outro.
Jesus hoje nos mostra que também não foi entendido e foi mal interpretado pelos de
seu tempo. “Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?” (Mt 8,29)
Oração
Senhor, dá-nos o amor que nos faz aprender que ganhamos mais quando precisamos uns
dos outros e quando compartilhamos nossas vidas. Amém!
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VIDA E DESCANSAR
Chegamos ao mês de julho. Este é sempre um mês muito esperado, já que é hora de parar
um pouco a nossa rotina de estudos, e de atividades extracurriculares, para relaxar, focar no
descanso, nos passeios, nas brincadeiras, viagens e tantas outras coisas.
Agora, depois de muito trabalho, muito estudo, muito envolvimento, é hora de diminuir as
tarefas escolares e ter mais tempo para divertir-se, aproveitar a família e os amigos. Por
isso, este é um momento especial para recarregar nossas energias e descontrair. Vamos nos
comprometer, assim, que tudo ocorra de forma muito saudável, para que possamos curtir o
tempo, as pessoas e até nós mesmos.
Enfim, férias são sempre muito benéficas para nosso desenvolvimento social, emocional,
cognitivo e espiritual. Porém, o objetivo, além do descanso, é também intensificar a socialização com pessoas que não encontramos todos os dias, que não estão na escola. Por isso
que as férias são muito importantes para ampliar e aprofundar os laços de amizades e de
convivência, estreitando o nosso companheirismo.

FELIZ DESCANSO!
BOAS FÉRIAS!
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01.07
O ROUXINOL E A ROSA
Um rouxinol vivia em um jardim. No jardim havia uma casa, com uma janela que se abria todas
as manhãs. Nela, um jovem comia pão olhando as belezas do jardim, e deixava cair farelos
na janela. Um rouxinol esperto aguardava e comia todos os farelos, e assim foi criando um
grande amor pelo jovem. Um dia o jovem se apaixonou. Ao se declarar à sua amada, ela disse
que amava rosas vermelhas. O jovem apaixonado percorreu as floriculturas da cidade e não
encontrou nenhuma rosa vermelha. Triste, o jovem foi falar com o jardineiro da casa, e este
explicou que poderia dar-lhe petúnias, violetas, cravos, menos rosas, estavam fora de época.
O rouxinol, que escutara a conversa, ficou penalizado e foi falar com o chefe dos pássaros,
que lhe disse: Você pode conseguir uma rosa vermelha para o seu amigo, mas o sacrifício é
grande. Não importa, respondeu a ave. O que devo fazer? Você terá que se emaranhar em
uma roseira e ali cantar a noite toda. Assim farei, respondeu o rouxinol! Quando escureceu, o
rouxinol se emaranhou em meio a uma roseira e pôs-se a cantar. Um grande espinho entrou
pelo peito do rouxinol. E quanto mais ele cantava, mais o espinho entrava em seu peito. O
rouxinol não parou, continuou seu canto como símbolo de gratidão e amizade. Do peito da
ave, escorreu sangue, e foi se acumulando sobre uma rosa que se abria. Pela manhã, ao abrir
a janela, o jovem viu a mais linda rosa vermelha que poderia existir. A gratidão do amigo
rouxinol fez que o jovem pudesse presentear sua amada com a mais bela rosa do mundo.
(Autor desconhecido)
Pense
O que você é capaz de fazer por um amigo?
A todos Jesus tratou como um verdadeiro amigo. “O Filho do Homem tem poder na
terra para perdoar pecados – então, disse Jesus ao paralítico: Levante-se, pegue a
sua cama e vá para a sua casa. O paralítico então se levantou, e foi para a sua casa.”
(Mt 9,6-7)
Oração
Senhor, reafirma nossa esperança e renova o nosso compromisso de Te seguir e de também,
como fizeste, doar nossa vida pelos nossos amigos. Amém!
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02.07
PAPEL AO VENTO
Um senhor, que não tinha boas intenções, tanto falou que seu vizinho era ladrão, que o rapaz
acabou preso. Passado o tempo, descobriram que o rapaz era inocente. O rapaz foi solto e
levou o homem ao tribunal. No tribunal, o senhor disse ao juiz: Senhor juiz, não sei para que
esse julgamento. Foram só comentários e comentários não causam tanto mal. O juiz ouviu e
sentenciou: Escreva os comentários todos que o senhor fez num papel. Depois pique tudo e
jogue os pedaços no caminho de sua casa. E amanhã o senhor volte para encerrar nosso julgamento. O senhor obedeceu e fez exatamente o que o juiz pediu. E voltou ao tribunal no dia
seguinte. No início da sessão, o juiz determinou ao senhor: Antes da sentença volte, por favor,
e junte todos os pedaços de papel que espalhou ontem e os traga ao tribunal. Respondeu
o senhor: Impossível. Não posso fazer isso! O vento deve tê-los espalhado, já não sei onde
estão. Respondeu o juiz: Da mesma maneira, um simples comentário pode destruir a honra
de uma pessoa, a ponto de não podermos consertar o mal. Se não se pode falar bem de uma
pessoa, é melhor que não se diga nada. (Autor desconhecido)
Pense
Você cuida para não dar lugar à fofoca em sua vida?
São as palavras e ações certeiras que nos levam ao encontro de Jesus. “Jesus viu um
homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e lhe disse: “Siga-me!” Ele
se levantou, e seguiu a Jesus.” (Mt 9,9)
Oração
Senhor, ilumina a nossa consciência, fortalece o nosso espírito, ampara nossa fraqueza e
concede-nos viver na fraternidade. Amém!
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05.07
SABERES DIFERENTES
Em um grande rio, de difícil travessia, havia um barqueiro que atravessava as pessoas de um
lado para o outro. Em uma das viagens, estava um advogado e uma professora. Como quem
gosta de falar muito, o advogado pergunta ao barqueiro: Companheiro, você entende de leis?
Não. Responde o barqueiro. Disse o advogado compadecido: É pena, você perdeu a metade
da sua vida! A professora, muito social, também entra na conversa: Seu barqueiro, você sabe
ler e escrever? Também não. Responde o remador. Que pena! Disse a mestra. Você perdeu
a metade da sua vida! Nisso bate uma onda forte e vira o barco. O canoeiro, preocupado,
pergunta: Vocês sabem nadar? Não! Responderam eles rapidamente. Então é pena, conclui o
barqueiro. Vocês podem perder a vida! (Autor desconhecido)
Pense
Você é uma pessoa aberta para aprender com os diferentes saberes?
Quem acredita em Jesus não perde a vida. “Um chefe se aproximou, ajoelhou-se diante
de Jesus, e disse: ‘Minha filha acaba de morrer; mas vem, põe tua mão sobre ela e ela
viverá.’ Jesus levantou-se e o seguiu. Jesus entrou, e tomou a menina pela mão. Então
a menina se levantou.” (Mt 9,18-19;24)
Oração
Senhor, obrigado pela consciência que me dás e me faz saber de que tudo nesta vida depende
unicamente de Ti. Amém!
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06.07
AS COISAS MAIS IMPORTANTES
Um professor de filosofia parou na frente da classe, e sem dizer uma palavra, pegou um vidro
de maionese vazio e encheu-o com pedras de uns 2 cm de diâmetro. Perguntou aos alunos
se o vidro estava cheio. Eles concordaram que estava. Então o professor pegou uma caixa
com pedregulhos bem pequenos e o jogou dentro do vidro, agitando-o levemente. Os pedregulhos rolaram para os espaços entre as pedras. Ele perguntou novamente se o vidro estava
cheio. Os alunos concordaram: agora sim, estava cheio. Então o professor pegou uma caixa
com areia e despejou dentro do vidro, preenchendo o restante. Agora, disse o Professor, eu
quero que vocês entendam que isto simboliza a sua vida: As pedras são as coisas importantes: sua família, seus amigos, sua saúde, coisas que preenchem a sua vida. Os pedregulhos
são as outras coisas que importam, como o emprego, a casa, o carro. A areia representa o
resto. As coisas pequenas. Se vocês colocarem a areia primeiro no vidro, não haverá mais
espaço para os pedregulhos e as pedras. (Autor desconhecido)
Pense
Quais são as coisas mais importantes de sua vida pessoal e de sua vida de estudante hoje?
Para Jesus o mais importante é fazer o bem. “Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando a Boa Notícia do Reino, e curando todo
tipo de doença e enfermidade.” (Mt 9,35)
Oração
Senhor, dá-nos a graça de saber contemplar o que há de bom em nós mesmos, nas pessoas,
e o que há de belo em toda a Criação. Amém!
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07.07
O SILÊNCIO DO AMIGO
Dois amigos cultivavam o mesmo campo de trigo, trabalhando numa luta estafante. Passam-se anos de pouco ou nenhum retorno. Até que um dia, chegou a grande colheita. Abundante,
satisfazendo os dois agricultores que a repartiram igualmente. À noite, já no leito, cansado,
um deles pensou: Eu sou casado, tenho filhos fortes e bons, uma companheira, eles me ajudarão no fim da minha vida. O meu amigo é sozinho, não se casou, nunca terá um braço forte
a apoiá-lo. Vai precisar muito mais do dinheiro da colheita do que eu. Levantou-se, colocou
metade dos sacos de trigo recolhidos na carroça e saiu. Ao mesmo tempo, em sua casa, o
outro não dormia, questionando: Para que preciso de tanto dinheiro, se não tenho ninguém
para sustentar. As minhas necessidades são muito menores do que as do meu sócio, que
tem uma família para manter. Não teve dúvidas, pulou da cama, encheu a sua carroça com
a metade do produto, e saiu pela madrugada fria, dirigindo-se à casa do outro. Na estrada
escura e nebulosa daquela noite de inverno, os dois amigos encontraram-se frente a frente.
Olharam-se espantados. Não foram necessárias palavras para que entendessem a mútua
intenção. (Renato A. Oliveira, reescrita)
Pense
Você se preocupa com seus amigos e partilha com eles o que tem?
É amigo quem mostra o caminho do bem. “Jesus enviou os Doze com estas recomendações: ‘Não tomem o caminho dos pagãos. Vão e anunciem: O Reino do Céu
está próximo’”.
Oração
Obrigado, Senhor, pelas tarefas de cada dia que nos proporcionam a alegria e o bem. Obrigado pela Tua bondade e misericórdia para conosco. Amém!
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08.07
O PAPEL E A TINTA
Certo dia, uma folha de papel que estava em cima de uma mesa, junto com outras folhas
exatamente iguais a ela, viu-se coberta de sinais. Uma pena, molhada de tinta preta, havia
escrito uma porção de palavras em toda a folha. Será que você não podia ter me poupado
desta humilhação? – disse a folha de papel, furiosa, para a tinta. Espere! – respondeu a tinta.
Eu não estraguei você. Eu cobri você de palavras. Agora você não é mais uma folha de papel,
mas sim uma mensagem. Você é a guardiã do pensamento humano. Você se transformou
num documento precioso. Pouco depois, alguém foi arrumar a mesa e apanhou as folhas de
papel para jogá-las na lareira. Subitamente, reparou na folha escrita com tinta. Então, jogou
fora todas as outras, e guardou apenas a que continha uma mensagem. (Fábula de Leonardo
Da Vinci, reescrita)
Pense
Que tipo de mensagem é você para o mundo de hoje?
Jesus nos envia a dar o que recebemos. “Vão e anunciem: O Reino do Céu está próximo.
Vocês receberam de graça, deem também de graça!” (Mt 7-8)
Oração
Senhor, que nossa vida seja uma mensagem de amor, fundamentada na fraternidade, no
respeito e na união de irmãos que se querem o bem comum. Amém!

Ensino Fundamental II e Ensino Médio

154

Julho

09.07
A MALA DA VIDA
Conta uma fábula sobre um homem que caminhava vacilante pela estrada, levando uma
pedra numa mão e um tijolo na outra. Nas costas carregava um saco de terra, e em volta do
peito trazia vinhas penduradas. Sobre a cabeça equilibrava uma abóbora pesada. Pelo caminho encontrou um transeunte que lhe perguntou: Cansado viajante, por que carrega essa
pedra tão grande? É estranho, respondeu o viajante, mas eu nunca tinha realmente notado
que a carregava. Então, ele jogou a pedra fora e se sentiu muito melhor. Em seguida veio
outro transeunte que lhe perguntou: Diga-me, cansado viajante, por que carrega essa abóbora tão pesada? Estou contente que me tenha feito essa pergunta, disse o viajante, porque
eu não tinha percebido o que estava fazendo comigo mesmo. Então ele jogou a abóbora fora
e continuou seu caminho com passos muito mais leves. Um por um, os transeuntes foram
avisando-o a respeito de suas cargas desnecessárias. E ele foi abandonando uma a uma. Por
fim, tornou-se um homem livre, e caminhou muito mais leve. (Autor desconhecido)
Pense
Que pesos você carrega hoje em seu coração? Como você poderá livrar-se destes pesos que
carrega?
Jesus pede que sejamos prudentes, para que o nosso peso seja bem mais leve. “Eis que
eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as
serpentes e simples como as pombas.” (Mt 10,16)
Oração
Senhor, derrama sobre nós a força do Teu amor, para nos desfazermos dos pesos que carregamos em nossos corações. Amém!
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12.07
A GRANDE AVENIDA
Um dia um bezerro precisou atravessar a floresta virgem para voltar a seu pasto. Ele abriu
uma trilha tortuosa, cheia de curvas, subindo e descendo colinas. No dia seguinte, um cão
que passava por ali, usou essa mesma trilha torta para atravessar a floresta. Depois foi a vez
de um carneiro, que fez seus companheiros seguirem pela trilha torta. Mais tarde, pessoas
começaram a usar esse caminho, entravam e saíam, e ninguém fez nada mais para mudar
a trilha. Depois de tanto uso, a trilha acabou virando uma estradinha onde passavam os
animais com cargas pesadas. Assim, muitos anos se passaram, e a estradinha tornou-se a
rua principal de um vilarejo e, posteriormente, a avenida principal de uma cidade. Logo, a
avenida transformou-se no centro de uma grande metrópole, e por ela passaram a transitar
diariamente milhares de pessoas, seguindo a mesma trilha torta feita pelo bezerro. A velha
e sábia floresta ria muito daquelas pessoas que percorriam por aquela trilha, como se fosse
um caminho único, sem se atrever a mudá-lo. (Autor desconhecido)
Pense
O que você desejaria melhorar em sua casa, na escola e na sociedade?
Jesus diz que as pequenas atenções podem ser grandes gestos. “Quem der, ainda que
seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, eu
garanto a vocês: não perderá a sua recompensa.” (Mt 10,42)
Oração
Senhor, cura em nós aquilo que atrapalha a nossa vida, para que possamos ser mais irmãos
uns dos outros e semear a beleza de conviver. Amém!
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13.07
O SACO DE BATATAS
O professor pediu para que os alunos levassem batatas e uma bolsa de plástico para a aula.
Ele pediu para que separassem uma batata para cada pessoa de quem tinham mágoas. Nas
batatas, pediu que escrevessem os nomes das pessoas que tinham mágoas e as colocassem
dentro da bolsa. Acontece que algumas das bolsas ficaram muito pesadas. A tarefa consistia
em, durante uma semana, levar a todos os lados a bolsa com batatas. Naturalmente as batatas foram se deteriorando com o tempo. O incômodo de carregar a bolsa, a cada momento,
mostrava-lhes o tamanho do peso diário que a mágoa ocasiona, bem como o fato de que,
ao colocar a atenção na bolsa, para não esquecê-la em nenhum lugar, os alunos deixavam
de prestar atenção em outras coisas que eram importantes para eles. (Autor desconhecido)
Pense
Esta é uma grande metáfora do preço que se paga quando guardamos mágoas, raivas, pensamentos ruins. Perdoar é, antes de tudo, trazer de volta a paz e a calma para o nosso coração, para nós mesmos.
Jesus também lidou com mágoas, mas não deixou de falar a verdade. “Então Jesus
começou a falar contra as cidades onde havia realizado a maior parte de seus milagres, porque elas não tinham se convertido. Ele dizia: ‘Ai de você, Corazin! Ai de
você, Betsaida!’”
Oração
Senhor, ensina-nos a descobrir o valor do perdão. Ensina-nos a perdoar a quem nos ofende.
Ensina-nos a viver a misericórdia e o amor entre nós. Amém

Ensino Fundamental II e Ensino Médio

157

Julho

14.07
A ÁGUIA GALINHA
Uma antiga lenda da Índia diz que um dia um homem achou um ovo de águia e que o depositou num ninho de galinhas para crescer junto com seus pintinhos. E, por toda a sua vida, a
águia fez o que uma galinha faz normalmente. Procurava na terra os insetos e os comia. Carcarejava como uma galinha. Voava só alguns metros e era uma nuvem de penas. De toda a
maneira é assim que voam as galinhas. Os anos passaram. E a águia envelheceu. Um dia, ela
viu um magnífico pássaro voando livremente no alto do céu. Era uma ave que voava longe,
alto, com muito estilo e com a magnitude de suas enormes asas. Que belo pássaro! – disse a
águia aos galos e às galinhas do terreiro. O que é? É uma águia, o rei de todo os pássaros, respondeu uma galinha. Mas não vale a pena pensar nisso. Você nunca será uma águia. Assim
ficou a águia, e foi até o fim de seus dias pensando que era uma galinha. (Autor desconhecido)
Pense
Você consegue reconhecer e saber quais são suas capacidades e seus limites?
Jesus mostra que a simplicidade é a maior grandeza de uma pessoa. Jesus disse: “Eu te
louvo, Pai Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes, e as revelaste aos pequeninos.” (Mt 11,25)
Oração
Senhor, Tu que nos envolveste com a Tua ternura, derrama em nós a força do Teu amor, para
que correspondamos aos dons que nos destes. Amém!
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15.07
O DIAMANTE
Um homem atravessava uma avenida quando um brilho na grama chamou sua atenção.
Deu uma olhada e pensou: deve ser um caco de vidro, e foi embora. Outro homem também
percebeu o brilho, pegou a pedra e viu que era talhada como um diamante. Parecia mesmo
um diamante de raios luminosos, como as cores do arco-íris. O homem pensou: Será um
diamante? Desse tamanho? Perdido aqui? Talvez devesse levar a um joalheiro para ver ser é
mesmo. Mas, disse a si mesmo, que idiota eu sou, imagina se isso é um diamante, só pode
ser um vidro em forma de diamante. Se eu levar a um joalheiro, ainda vou ter que aguentar a
gozação por ter achado que podia ser um diamante. E assim jogou de volta a pedra na grama
e foi embora. No dia seguinte, outro homem, passando pelo mesmo lugar, viu a pedra, e foi
atraído pelo seu brilho. Que beleza de pedra, ele pensou. Parece um diamante, talvez até seja
um diamante, mas também pode ser apenas um pedaço de vidro imitando um diamante. O
melhor que tenho a fazer é levar a um joalheiro e pedir uma avaliação. Levou para avaliação
e descobriu ser um verdadeiro diamante. (Autor desconhecido)
Pense
Você conhece pessoas que são verdadeiros diamantes?
Jesus ensina como ser um verdadeiro diamante. “Aprendam de mim, porque sou manso
e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas vidas. Porque a minha
carga é suave e o meu fardo é leve.” (Mt 11,29-30)
Oração
Senhor, Deus de amor, mostra-nos o nosso lugar, neste mundo, como instrumentos do Teu
amor. E que sejamos capazes de também nos amar sem medida. Amém!
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16. 07
O PESCADOR E O TURISTA
Um pequeno barco aporta numa vilazinha. Um turista cumprimenta o pescador e pergunta
quanto tempo ele levou para pegar aquela quantidade de peixes. Não muito tempo, respondeu o pescador. Por que você não ficou mais tempo no mar e pegou mais peixes? Perguntou
o turista. O pescador explicou que aquela quantidade bastava para atender as necessidades
de sua família. O turista fez mais uma pergunta: e o que você faz com o resto do tempo? Eu
brinco com meus filhos, descanso com minha esposa, à noite vou a vila ver meus amigos,
tocar violão, cantar músicas. Tenho uma vida completa. O turista disse: Eu tenho pós-graduação em Tecnologia e posso ajudar você. Comece a passar mais tempo pescando. Aí você
pode vender todo o peixe extra que conseguir. Com o dinheiro extra, você compra um barco
maior. Com um barco maior, você pode comprar um segundo e um terceiro barco, até possuir
uma frota. E assim vender diretamente às fábricas ou, quem sabe, pode até abrir sua própria indústria. Aí você deixa esta vila e vai morar na cidade. De lá você toca seu empreendimento. Depois, quando seu negócio começar a crescer, ganhará milhões! Depois disso, você
se aposenta e vai morar numa vilazinha numa costa, dorme até tarde, pega uns peixinhos,
descansa ao lado da esposa, brinca com seus filhos e passa as noites se divertindo com os
amigos. (Autor desconhecido)
Pense
O que é mais importante em sua vida, ter coisas ou ter tempo para conviver com a família e
os amigos?
Jesus é nosso Mestre e dono de nossa vida. Diz Ele: “Se vocês tivessem compreendido
o que significa: ‘Quero a misericórdia e não o sacrifício’. O Filho do Homem é senhor do
sábado.” (Mt 12,7-8)
Oração
Senhor, ajuda-me a conhecer a Tua Palavra para aprender o que é importante e, assim,
melhorar a minha maneira de pensar e de agir. Amém!
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19.07
DEUS NÃO EXISTE
Um homem foi cortar o cabelo e a barba. Como sempre acontece, ele e o barbeiro ficaram
conversando sobre várias coisas. Até que por causa de uma notícia de jornal sobre meninos
abandonados, o barbeiro afirmou: Como o senhor pode ver, esta tragédia mostra que Deus
não existe. Como? O senhor não lê jornais? Temos tanta gente sofrendo, crianças abandonadas, crimes de todos os tipos. Se Deus existisse, não haveria tanto sofrimento. O cliente
ficou pensando, mas o corte estava quase no final, e ele resolveu não prolongar a conversa.
Voltaram a discutir temas mais amenos, o serviço foi terminado, e o cliente pagou e saiu.
Entretanto, a primeira coisa que viu ao sair foi um mendigo com a barba grande e cabelos
desgrenhados. Imediatamente, voltou à barbearia e falou para a pessoa que o atendera:
Sabe de uma coisa? Os barbeiros não existem! Não existem? Eu estou aqui e sou barbeiro.
Não existem! – insistiu o homem. Por que se existissem, não haveria pessoas com barba tão
grande e cabelo tão desgrenhado como o que acabo de ver na esquina. Posso garantir que os
barbeiros existem. Acontece que este homem nunca veio até aqui, se tivesse vindo, eu teria
feito o serviço gratuitamente. Exatamente para responder-lhe que Deus também existe. O
que acontece é que as pessoas não vão até Ele. Se O buscassem, seriam mais solidários, e
não haveria tanta miséria no mundo. (Autor desconhecido)
Pense
Onde está Deus para você?
Jesus mostrou que Ele é o Filho de Deus, mas muitos não acreditam. “E aqui está quem
é maior que Jonas. Aqui está quem é maior do que Salomão.” (Mt 12,41-42)
Oração
Senhor, faz com que eu seja uma expressão do Teu amor. Faz com que seu seja uma expressão da Tua luz que ilumina o caminho. Faz com que eu seja o sal que dá sabor à vida. Amém!
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20.07
DIA DO AMIGO E DIA INTERNACIONAL DA AMIZADE
Você tem amigos? De quem você é amigo? Ter amigos e ser amigo é um presente, é algo muito
especial mesmo. É muito bom, mas também de uma responsabilidade muito grande, já que o
amigo verdadeiro não é aquele que aceita ou que domina tudo. Se é amigo de verdade, não
passa a mão na cabeça, mas ajuda a reconhecer o que está certo, corrige quando é preciso,
ajuda a ver o que é melhor. Por isso, todos nós precisamos de amigos. Precisamos contar
com alguém em todos os momentos da vida, até mesmo em casa. Precisamos de amigos
para abrir nosso coração e dividir as coisas mais profundas que temos, como nossos sonhos
e medos. Quando nos abrimos e partilhamos com o amigo sentimos um alívio, uma grande
alegria. É claro que amigos têm falhas. Mas podemos aprender a agir diferente e a crescermos junto com eles. Enfim, precisamos muito de amizades gratuitas, desinteressadas, pois
ter amigos verdadeiros é ter um sinal evidente da bênção de Deus em nossa vida.
Pense
Quem são seus amigos verdadeiros?
Jesus nos trata como amigos e irmãos. “Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que
está no céu, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe.” (Mt 12,50)
Oração
Senhor, obrigado pelos amigos e amigas. Obrigado por vossa leal e profunda amizade para
com cada um de nós. Ajuda-nos a cultivar os amigos. Amém!
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21.07
SINAIS QUE FALAM
Um velho árabe analfabeto orava toda noite com muito fervor. Certa vez o chefe chamou-o
e lhe perguntou: Por que você ora com tanta fé? Como você sabes que Deus existe, se nem
ao menos sabes ler? O velho respondeu: Grande senhor, conheço a existência de nosso Pai
celeste pelos sinais Dele. Como assim? Indagou o chefe. O servo explicou: Quando o senhor
recebe uma carta de pessoa ausente, como reconhece quem a escreveu? Pela letra, respondeu. E quando o senhor admira uma joia, como é que se informa sobre a sua autoria?
Pela marca do ourives, é claro. O servo sorriu e acrescentou: Quando você ouve passos de
animais, ao redor da tenda, como sabe se foi um carneiro, um cavalo, um boi? Pelos rastros,
respondeu o chefe, surpreendido. Então, o velho convidou-o para fora da barraca e mostrando-lhe o céu, onde a lua brilhava, cercada por multidões de estrelas, disse: Senhor, aqueles
sinais lá em cima, não podem ser de homens! Naquele momento, o orgulhoso chefe rendeu-se às evidências e começou a acreditar nos sinais de Deus. (Autor desconhecido)
Pense
Você reconhece os sinais de Deus em sua vida?
Para Jesus os sinais de Deus estão nas sementes do caminho. “O semeador saiu para
semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os passarinhos foram e as comeram. Sementes, porém, caíram em terra boa, e renderam cem,
sessenta e trinta frutos por um.” (Mt 13,3-4;8)
Oração
Senhor, torna-nos boas sementes, para que, percebendo os Teus sinais, consigamos produzir
bons frutos para a humanidade. Amém!
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22.07
MARIA MADALENA
Era o primeiro dia da semana, um domingo. Maria Madalena estava muito triste. Seu melhor
amigo já não se encontrava mais neste mundo. Para amenizar a dor e a saudade foi até
túmulo de seu amigo. Era bem cedo, ainda madrugada, estava bastante escuro. Ao chegar,
calada e triste, viu que o local onde deveria estar repousando seu amigo estava arrombado
e todo aberto. O susto foi tão grande que saiu correndo à procura de alguém para denunciar o ocorrido. Viu logo outros amigos que também vinham prestar suas homenagens e
consolar a dor que sentiam pela perda do grande amigo. Maria Madalena disse, chorando
muito: Tiraram o nosso amigo do seu túmulo, e não tenho ideia o que fizeram com ele e onde
o colocaram. Apontou e olhou para dentro do túmulo e, neste momento, viu ali dois anjos
vestidos de branco. Os anjos perguntaram: Por que você está chorando? Maria Madalena
respondeu: Meu amigo foi colocado nesta tumba ontem e o levaram não sei para onde. Ao
dizer isto, Maria Madalena voltou-se para trás e viu alguém em pé, que lhe perguntou: Por
que você está chorando? Pensando que era o jardineiro, Maria Madalena disse: Se foi você
que levou meu amigo, me diga onde o colocou e eu irei buscá-lo. Então seu amigo lhe disse:
Maria! Imediatamente ela o reconheceu e exclamou bem alto: Meu Mestre, Jesus de Nazaré.
E Jesus lhe disse: Vai dizer aos meus irmãos que estou com vocês, não os abandonei. Eu ressuscitei. Maria Madalena saiu correndo e foi anunciar aos amigos todos: Eu vi o nosso Mestre
e Senhor! Ele está vivo e estará sempre conosco.
Pense
Você acredita mesmo que Jesus está vivo no meio de nós?
Maria Madalena, a amiga fiel, pode ver e anunciar que Jesus estava vivo. “Jesus disse:
Vai dizer aos meus irmãos: ‘Subo para junto do meu Pai, que é Pai de vocês, do meu
Deus, que é o Deus de vocês.’” (Jo 20,17)
Oração
Jesus, que a exemplo de Maria Madalena, depositemos em Ti nossa fé e esperança, acreditando que nos Tu nos acompanhas e estás conosco todos os dias. Amém!
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23.07
A FLOR DA HONESTIDADE
Na China, um príncipe estava às vésperas de ser coroado imperador, e para isso precisaria
se casar. Resolveu fazer um desafio entre moças da corte. O príncipe anunciou que receberia
todas as pretendentes e lançaria um desafio. Uma velha senhora, serva do palácio, sentiu
tristeza, pois sabia que sua filha nutria um sentimento de profundo amor pelo príncipe. Ao
chegar a casa, espantou-se ao saber que a filha decidira participar do desafio. Minha filha,
o que você fará lá? Estarão presentes as mais belas e ricas moças da corte. Tire esta ideia
insensata da cabeça. A filha respondeu: Sei que jamais poderei ser a escolhida, mas é minha
oportunidade de ficar pelo menos alguns momentos perto do príncipe. No dia do desafio, ela
foi, e lá estavam as mais belas moças, com as mais belas roupas e as mais belas joias. O príncipe logo anunciou o desafio: Darei a cada uma de vocês uma semente. Aquela que, dentro
de seis meses, me trouxer a mais bela flor, será escolhida minha esposa e futura imperatriz
da China. O tempo passou e a jovem cuidava a sua semente. Passaram-se três meses e nada
surgiu onde plantara a semente. Tudo tentou, usou de todos os métodos que conhecia, mas
nada nascia. Cada vez mais se distanciava a realização do seu sonho. Seis meses se passaram
e nada brotou. Consciente do seu esforço, a moça comunicou à sua mãe que retornaria ao
palácio, na data e hora combinadas, e não pretendia nada além de mais alguns momentos
na companhia do príncipe. Na hora marcada, estava lá ela e as demais pretendentes. Seu
vaso estava vazio, e as outras pretendentes traziam uma flor, cada qual mais bela. Chegou
o momento esperado, e o príncipe observou o vaso de cada uma das pretendentes. Após
passar por todas, ele anunciou o resultado. Chamou a filha da serva do palácio, como sua
futura esposa. Ninguém compreendeu porque ele havia escolhido justamente aquela que
nada havia cultivado. O príncipe esclareceu: Esta jovem foi a única que cultivou a flor que a
tornou digna de se tornar minha imperatriz, a flor da honestidade. Acontece que todas as
sementes que entreguei eram estéreis. (Autor desconhecido)
Pense
Qual o valor da honestidade para você?
Jesus diz que a semente produz se estiver em terra boa. “A semente que caiu em terra
boa é aquele que ouve a Palavra e a compreende. Esse com certeza produz fruto. Um
dá cem, outro sessenta e outro trinta por um.” (Mt 13,23)
Oração
Senhor, ajuda-me a dar o melhor de mim, a me entregar à bondade do Teu amor de Pai e a
superar com confiança os desafios de cada dia. Amém!
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26.07
DIA DE SÃO JOAQUIM E SANTA ANA
Joaquim e Ana são os pais e primeiros educadores de Maria, a Nossa Senhora e mãe de Jesus.
Joaquim e Ana eram pessoas muito simples, e que enfrentavam também muitas dificuldades.
Porém, tinham uma riqueza que os sustentava, nos desafios da vida de dureza que levavam.
Eles eram portadores de muita fé e viviam uma vida de profundo temor a Deus. O Senhor
Deus então os abençoou tanto que, apesar da idade muito avançada, receberam a graça da
concepção e do nascimento da filha Maria, a que seria depois a escolhida e abençoada mãe
do Salvador da humanidade. Pense: Hoje peçamos a Santa Ana e a São Joaquim, para nós
também vermos e ouvirmos a mensagem de Deus. Peçamos com amor pelas pessoas com
as quais nos encontrarmos, em particular transmitindo luz e esperança a todas as nossas
famílias. E, principalmente, confiemos de maneira especial a Santa Ana todas as mães da
terra, em particular as nossas e, sobretudo, as mães que encontram dificuldades para criar
e educar seus filhos.
Mães são sementes de vida. “O Reino do Céu é como uma semente de mostarda que um
homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes,
quando cresce, fica maior do que as outras plantas.” (Mt 13,31-32)
Oração
São Joaquim e Santa Ana, protejam as nossas famílias e amparem-nos na fidelidade ao seguimento de Jesus. Amém!
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27.07
SINAIS DE DEUS
Deus, mesmo sendo invisível aos nossos olhos, deixa-nos sinais diários em nosso caminho
e das mais variadas formas. A manhã que nasce todos os dias para nos dar um novo dia de
vida. O calor do sol que aquece todos os seres e permite que a vida cresça e desabroche. A
chuva que molha a relva, que corre nos leitos dos rios, que refresca as areias quentes das
praias e sustenta a vida para que desabroche. As pastagens verdes que alimentam o gado e
nos dão sustento. A vida teimosa do sertão esturricado pelo calor escaldante das temperaturas. Os campos floridos, nas diferentes estações do ano, em todos os continentes. O canto
alegre dos pássaros que corta os ares, que desperta a madrugada, e que está nas matas. As
noites bordadas de estrelas e a lua no desfile de suas fases. As tempestades que limpam a
atmosfera com seus raios purificadores. A mãe terra que produz o alimento, nos sustenta e é
o espaço da nossa casa comum. É assim, Deus mesmo invisível aos nossos olhos, deixa-nos
sinais diários em nosso caminho e das mais variadas formas.
Pense
Quais são os sinais de Deus que você percebeu no seu caminho de hoje?
Os sinais de Deus são sementes que brotam todos os dias. “Jesus respondeu: ‘Quem
semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os
que pertencem ao Reino.’” (Mt 13,37-38)
Oração
Senhor, que eu tenha a humildade para agradecer todas as bênçãos que de Ti recebo. E que
eu saiba ser agradecido pela vida que me dás cada dia. Amém!
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28.07
A ROSEIRA E A NEVASCA
Era início de um rigoroso inverno, estava congelando. Logo uma nevasca estaria a caminho.
Os habitantes de um lugar de inverno congelante procuram recolher-se ao abrigo de seus
lares. E um dia, de repente, de dentro da janela, um homem vê, ao longe, uma roseira carregada de botões. Fica atônito, não acredita. Observa bem e, intrigado, decide ir até onde está
a roseira. Agasalha-se com o que pode, coloca uma bota especial, pega seu guarda-chuva
e sai em direção ao pé de rosas. Chega até a roseira e vê que a mesma está esplendorosa,
parecendo que quer abrir logo a primavera daquele ano. Estufa o peito e diz: Oh sua insana
roseira, você não percebeu que estamos em pleno inverno? A roseira muito humildemente se
vira toda para o homem e responde: Que culpa tenho se dentro de mim é sempre primavera?
(Cris Lacerda, reescrito)
Pense
Que sentimentos especiais acompanham você todos os dias?
O Reino do Céu é nosso maior tesouro. “O Reino do Céu é como um tesouro escondido
no campo. O homem o encontra, e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende
todos os seus bens, e compra esse campo.” (Mt 13,44)
Oração
Senhor, muito obrigado por cada dia, por me trazer uma nova oportunidade. Obrigado por
ser meu amigo e constantemente estar presente em minha vida. Amém!
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29.07
MARTA E MARIA, AS AMIGAS DE JESUS
Todos tem seus amigos. Sempre que é possível, amigos visitam-se, convivem, alimentam-se
juntos, colocam as notícias em dia, dividem alegrias e tristezas. Receber um amigo sempre é
um motivo especial. Para o amigo se prepara um bom lanche, às vezes até se dá um presente.
Jesus entrou num povoado e procurou a casa de Marta, sua amiga, que o recebeu com muita
alegria. Sua irmã Maria foi logo se sentando bem próxima de Jesus, queria ouvi-lo, saber
das novidades, escutar o que ele tinha para dizer. Marta, muito preocupada com o amigo
que chegou, foi logo providenciar alguma coisa. Maria nem se deu conta da irmã toda atarefada. Marta ficou muito incomodada com isso e foi até eles e perguntou: Jesus, você não se
importa em me ver com tantas coisas para fazer e minha irmã me deixando com tudo sozinha? É muito serviço que preciso dar conta. Fala para Maria que venha me ajudar! Jesus ouviu
e respondeu: Marta, Marta! Você se preocupa e fica agitada com coisas. Você sabe muito bem
que uma só coisa é necessária. Veja só, nem sempre posso estar aqui com vocês. Por isso,
Maria escolheu a melhor parte e está aproveitando deste momento para estarmos juntos.
Pense
O que será que Jesus quis dizer com “uma só coisa é necessária”?
Foi assim: “Jesus entrou num povoado, e certa mulher, de nome Marta, o recebeu em
sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor, e ficou escutando a
sua palavra.” (Lc 10,38-39)
Oração
Senhor, que eu possa dar valor às coisas que realmente alimentam a vida. Que eu saiba cultivar e valorizar as amizades que colocaste em minha vida. Amém!
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30.07
NEVE OU CAMPO FLORIDO
Um velho sábio chinês caminhava por um campo congelado de neve. Viu uma mulher chorando muito e aproximou-se dela. Dirigiu-se a ela e perguntou: Por que você chora? Disse ela:
Porque me lembro do meu passado, da minha juventude, da toda a minha beleza. Deus foi
muito cruel comigo, por me fazer relembrar agora tudo o que já passou. Deus sabe que ao
recordar a minha juventude, tantas coisas boas, bonitas e felizes que vivi, eu sofreria, neste
momento, e acabaria chorando de saudades dos bons tempos vividos. O sábio, então, em
profundo silêncio, ficou contemplando o campo de neve, com o olhar fixo em um determinado ponto. A mulher ficou muito intrigada com aquela atitude, parou de chorar e tempestivamente perguntou: O que o senhor está vendo aí? Eu vejo um lindo campo florido, disse
o sábio. Deus é muito generoso comigo por me fazer lembrar dessa beleza. Ele sabia que no
inverno eu poderia sempre recordar a linda primavera, ter uma satisfação enorme e sorrir,
mesmo com tanta neve. (Autor desconhecido)
Pense
Você costuma cultivar lembranças das boas coisas que acontecem na sua casa, com seus
amigos e aqui na escola?
Também Jesus mostrava e “ensinava as pessoas na sinagoga, de modo que ficavam
admiradas. Diziam: ‘De onde vêm essa sabedoria e esses milagres? Esse homem não é
o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria?’” (Mt 13,54-55)
Oração
Senhor, sou grato pela vida que me deste, por cada amanhecer que renova as oportunidades
que tenho para viver, e por cada anoitecer que me permite o descanso. Amém!
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VIDA E VOCAÇÃO
Este é um mês dedicado para pensar e refletir sobre vocação. Até já nos acostumamos a
ouvir e dizer que cada um tem que buscar a sua vocação, porque cada um tem vocação para
algo. Mas o que é mesmo vocação? De onde vem a vocação? Como saber que vocação cada
um tem? Onde e como é possível buscar e encontrar a vocação?
Para começo de conversa, podemos dizer que vocação é um dom dado por Deus, gratuitamente a cada um, de forma pessoal e particular. Por isso, é preciso percorrer um caminho
para descobrir a nossa vocação. Na verdade, encontrar a vocação é encontrar a vontade de
Deus para cada um de nós.
O caminho para encontrar a vocação começa por saber que a primeira vocação recebida de
Deus é a vida. Da vida que recebemos, vem a certeza que o chamado recebido de Deus é
para que sejamos felizes e realizados. Por isso, devemos encontrar nosso lugar no mundo e
sermos alguém que preste um serviço, seja profissional em algo, e assim possa contribuir e
melhorar este mundo.
Mas para o cristão existe também a vocação para o casamento, ou para a vida religiosa, ou
para o sacerdócio. Quer dizer, o cristão entende que Deus coloca um chamado, uma iniciativa
em cada um, e precisa dar uma resposta, e cumprir a missão de ser uma pessoa que participa e colabora com a comunidade, transformando este mundo.

QUAL SERÁ A MINHA VOCAÇÃO?
AGOSTO, UM MÊS PARA PENSAR!
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02.08
HISTÓRIA DE UMA VOCAÇÃO
Jeremias nasceu perto de Jerusalém numa família muito religiosa. Muitos judeus do seu
tempo não acreditavam nem levavam a sério a religião. No ano 627 a.C., Jeremias sentiu o
chamado de Deus no íntimo do seu coração, sentiu-se escolhido para realizar uma missão.
Deus disse a ele: "Antes que no seio fosses formado, eu já te conhecia. Antes do teu nascimento, eu já te havia consagrado e designado profeta". A resposta de Jeremias foi: "Ah! Não
Senhor!" Ele tentou fugir da sua missão de diversas formas. Disse: "Sou muito jovem, tenho
apenas 23 anos. Eu sou uma pessoa muito tímida." Deus, no entanto, não aceita as suas desculpas e diz: "Não tenhas medo! Eu estarei contigo!" Jeremias entendeu o chamado de Deus,
já que a história do povo de Israel na sua época foi uma das mais difíceis. Nabucodonosor,
rei dos Caldeus, conquistou Jerusalém em 597 a.C, e os Hebreus foram levados cativos para
a Babilônia. O Templo foi destruído, e Jeremias viveu este desastre nacional. Jeremias era um
jovem muito sensível e tímido, mas acabou assumindo sua vocação, o chamado de Deus. A
resposta que deu foi: "Seduziste-me Senhor, e eu me deixei seduzir. Numa luta desigual, tu
venceste, ó Senhor, e foi tua a vitória!"
Pense
Qual será o chamado de Deus para a sua vida?
O chamado de Jesus é para servir os irmãos. “Pegou os cinco pães e os dois peixes,
ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães, e os deu aos discípulos; os discípulos distribuíram às multidões.” (Mt 14,19)
Oração
Senhor Jesus, faz com que possamos conhecer a nossa vocação. Que com alegria possamos
responder ao Teu chamado. Amém!
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03.08
UM TESTEMUNHO LIVRE E FELIZ
De uma vocacionada à vida religiosa. A vocação é a expressão da ternura de Deus em minha
vida, apontando o caminho em que serei mais feliz e mais eu mesma. É assim que penso
e vejo minha vocação: é um caminho totalmente livre e de plena realização. A cada dia me
descubro mais em Deus. A cada dia aquilo que parece um vazio se transforma em compromisso e paixão pelo Reino de Deus, e isso está presente nas pessoas com quem realizo minha
missão. São esses dois amores: Jesus e o povo de Deus que me impulsionam a continuar na
busca, continuar me doando, continuar nas mãos Dele. Sou muito feliz! Agradeço à minha
família que me apoia e me dá força. Agradeço às Irmãs que me acolhem e me apresentam
esse dom tão lindo da vocação. Agradeço ainda e principalmente a Deus, que me gerou, continua me criando, e em mim faz sua morada. Vale a pena seguir esse caminho!
Pense
Para você, o que é a vocação para a vida religiosa?
A vocação está no coração que escuta a Deus. Jesus chamou a multidão para perto
dele, e disse: “Escutem e compreendam: Não é o que entra na boca que torna o homem
impuro, mas o que sai da boca, isso torna o homem impuro.” (Mt 15,10-11)
Oração
Jesus, que chamastes discípulos a Te seguir, continua a repetir o convite a muitos de nós.
Dá-nos coragem para ouvir e atender ao Teu convite. Amém!
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04.08
É IMPORTANTE O CONHECIMENTO DE SI MESMO
Temos uma vocação que é profissional. Chamamos de vocação profissional a profissão com
a qual mais nos identificamos. Vocação profissional é uma identificação pessoal com uma
atuação na sociedade. Para isso, vamos percebendo os vários sinais que vão aparecendo e
conduzindo a nossa vida. Já a vocação religiosa, por exemplo, passa por um chamado interno
para fazer-se Padre, Irmão ou Irmã que serve a uma causa, concretamente em benefício
de alguém. O chamado para ser Padre não significa também nascer sonhando em ser um
sacerdote. Mas, no decorrer do tempo, vai-se observando e percebendo que Deus chama e
encaminha para o Sacerdócio. A vocação para ser leigo, e construir uma família, também é
colocada no coração da pessoa. O leigo sabe que tem a missão de desenvolver, cuidar e fazer
crescer uma família saudável e feliz. É a Palavra de Deus, da Bíblia, sempre muito forte para
essas decisões. A Palavra de Deus provoca o coração e indica a vocação, como realização pessoal e serviço às pessoas. É a experiência que fazemos com Jesus que faz sentir o chamado
para uma vocação, seja religiosa, sacerdotal, ou leiga.
Pense
Que profissão chama a sua atenção hoje? Você já sabe que profissão quer exercer?
A vocação vem da fé em Jesus. “Jesus lhe disse: ‘Mulher, é grande a sua fé! Seja feito
como você quer’. E desde esse momento a filha dela ficou curada.” (Mt 15,28)
Oração
Senhor, mostra-me a minha vocação. Obrigado pela consciência que me dás para escolher.
Obrigada pela oportunidade que me dás de contribuir para o bem da vida. Amém!
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05.08
VOCAÇÃO PARA O BEM: GERANDO FALCÕES
Disse a mãe: "Filho, não importa de onde você vem, mas, sim, para onde você vai". Esta fala
da mãe inspirou seu filho Edu Lyra, criado na periferia da Grande São Paulo, a transformar
a sua realidade e a de muitos outros adolescentes, jovens e adultos com o projeto Gerando
Falcões. A ONG Gerando Falcões aposta e trabalha com diversas oficinas de cultura, de artes
em geral, música, esportes e de qualificação profissional para gerar oportunidades a jovens e
adultos. A experiência do encontro, da convivência, do ouvir uns aos outros, do representar,
do jogar, e de qualificar-se numa profissão tem promovido a vida com respeito e bondade
para muitas pessoas que não têm a oportunidade de estudar, ter lazer e trabalhar. Com
várias unidades na grande São Paulo e em Maceió, o próximo passo é expandir o projeto para
comunidades em todo o Brasil.
Pense
Você conhece e participa de projetos sociais de sua cidade?
Vocação é nossa resposta de fé. “Jesus perguntou-lhes: ‘E vocês, quem dizem que eu
sou?’ Simão Pedro respondeu: ‘Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo.’” (Mt 16,15-16)
Oração
Senhor, Tu nos chamas e mostras o caminho. Senhor, dá-nos forças para correspondermos
ao Teu chamado e sermos fiéis ao Teu amor. Amém!
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06.08
SER PAI, UMA VOCAÇÃO
Celebrar a vocação de pai é celebrar a vocação da família. Sabemos que família é dom de
Deus, portanto, o lugar por excelência da presença de Deus. Família é o lugar que Deus nos
dá, e é onde espera de nós uma resposta livre e consciente ao seu convite à nossa vocação.
Celebrar o pai, e ou quem o representa em nossa vida, é agradecer a Deus; o pai nos deu a
vida. Deus seja louvado pela vida de nossos pais, sejam eles biológicos ou do coração. Ser
um bom filho é também cuidar de nossos pais e ter amor por eles. É cultivar a gratidão e o
respeito, já que nossos pais também são instrumentos de Deus em nossa vida. Pai significa,
antes de tudo, amor, carinho, cuidado e ternura que recebemos na vida. Pai é quem nos dá
abrigo e segurança. É pai quem não hesita em ouvir e atender sempre quando chamamos
por ajuda. Que Deus Pai ilumine e recompense nossos pais afetivos e biológicos por todo o
bem que eles têm feito a cada um de nós.
Pense
Como você pode colaborar mais com seu pai ou com quem o representa em sua vida?
Deus Pai demonstra amor por seu Filho Jesus. “Uma nuvem luminosa os cobriu com sua
sombra, e da nuvem saiu uma voz que dizia: ‘Este é o meu Filho amado, que muito me
agrada. Escutem o que ele diz.’” (Mt 17,5)
Oração
Digamos todos: Pai nosso, que estais no céu. 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
ofendeu. Amém!
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09.08
REALIZANDO SONHOS: MAKE-A-WISH
Realizar desejos e sonhos que transformam profundamente a vida de quem recebe, e de
quem doa, é a missão de diversos voluntários que dedicam seu tempo na Make-A-Wish Foundation. Desde os anos de 1980, a Make-A-Wish Foundation mobiliza voluntários para tornar
realidade sonhos simples de crianças, adolescentes e jovens portadoras de doenças graves.
É comum ouvir, por exemplo: “Sonho ter roupas novas para mim e meus irmãos”, contou
Victor, um jovem de 15 anos, que enfrenta um longo tratamento contra uma leucemia. Outra
adolescente, Camila de 11 anos, diagnosticada com Síndrome de Budd Chiari, tinha aspiração
de ser modelo. A Make-A-Wish Foundation descobre esses desejos de pessoas que aparentemente não podem realizá-los, e mostra que não é impossível torná-los realidade. Assim,
crianças, adolescentes e jovens recebem uma força emocional para realizar seus sonhos, e os
familiares sentem-se mais confortados durante o tratamento dos filhos.
Pense
Você doa seu tempo e se envolve com uma causa para ajudar alguém?
Também Jesus cumpriu com o dever de cidadão. “Para não provocar escândalo, vá ao
mar, e jogue o anzol. Na boca do primeiro peixe que você pegar, vai encontrar o dinheiro
para pagar o imposto. Pegue-o, e pague por mim e por você.” (Mt 17,27)
Oração
Senhor, ajuda-nos a perceber o outro. Ajuda-nos a partilhar os dons que nos dás. Ajuda-nos
a estar disponíveis para colaborar com quem precisa. Amém!
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10.08
O CHAMADO
Comecei a frequentar a Missa diariamente e a me apaixonar pela Palavra de Deus. Via o
padre celebrando e pregando, e a minha vontade era de estar no lugar dele, mas pensava
que eu não era digno daquilo. Rezava e vinha a vocação do profeta: “Eu não sei falar, sou apenas uma criança”. E o Salmo que dizia: “Mas que poderei retribuir ao Senhor por tudo o que
Ele me tem dado? Erguerei o cálice da salvação, invocando o nome do Senhor”. Ou, então:
“Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque”. E continuava pensando:
“Isso tudo é coisa da minha cabeça”. Procurei o padre da minha paróquia para me ajudar a
discernir. Falei para ele muitas coisas da minha vida, pois queria que ele me dissesse: “Não,
essa não é a sua vocação”. Mas, pelo contrário, ele me mostrou que eu poderia ser realmente
um padre. No entanto, eu lhe disse: “Olhe, padre, o senhor me desculpe, mas eu não quero
ser padre”. Saí de junto do padre achando que eu tinha encontrado a resposta. E fui percebendo, no dia a dia, que não era o matrimônio a minha vocação. Voltei a procurar o padre
e disse que queria ser acompanhado para me fazer sacerdote. Então, fui descobrindo que,
realmente, a minha felicidade estava na vocação sacerdotal.
Pense
Você procura ajuda para responder ao chamado que está no seu coração?
Disse Jesus: “Se alguém quer servir a mim, que me siga. E onde eu estiver, aí também
estará o meu servo. Se alguém serve a mim, o Pai o honrará.” (Jo 12,26)
Oração
Jesus, que chamaste os Apóstolos a Te seguirem, continua a passar pelos nossos caminhos.
Dá coragem aos jovens para responder ao Teu chamado. Amém!
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11.08
PARA CUIDAR DA VIDA
Nasci no bairro de periferia de uma cidade do interior paulistano. Meus pais tiveram 12 filhos
e viviam na simplicidade e na pobreza. Deram aos filhos o necessário, uma boa educação
cristã e escola para todos. Sou a última filha, gêmea com minha irmã. Trabalhei como babá
na casa de uma família, e aí vi pela primeira vez uma freira. Ela conversou comigo, tentando
me cativar, mas eu não aceitei o convite, eu não sabia nada de vida religiosa. Minha sobrinha
foi para uma Congregação de Irmãs e, quando voltou para visitar seus pais, contou muitas
coisas boas das Irmãs. Fui muito tocada com seu depoimento, e foi onde senti o chamado
muito forte de Deus. Tomei coragem e falei para meus pais sobre meu desejo de também ser
Irmã. Deus utilizou de minha sobrinha para me despertar o desejo de ser Irmã. Depois de
alguns meses, uma Irmã foi à minha casa, para buscar-me. Assim eu entrei na Congregação.
Hoje tenho mais de 50 anos de vida religiosa. Sou muito feliz e realizada na minha vocação e
na missão de servir a Jesus nos irmãos mais necessitados.
Pense
Qual é a vocação que mais toca seu coração hoje?
Disse Jesus que devemos confiar n’Ele. “Se dois de vocês na terra estiverem de acordo
sobre qualquer coisa que queiram pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está
no céu.” (Mt 18,19)
Oração
Senhor, faz ressoar em nosso coração o Teu convite: “Vem e segue-me!” Derrama sobre nós
o Teu Espírito, para ver o caminho e seguir a Tua voz! Amém!
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12.08
CUIDANDO DA VIDA: AVANTE LEÃOZINHO
Ainda não tinha dois anos de idade completos quando João Vicente sofreu a primeira crise
causada por uma Síndrome muito grave. É a chamada Síndrome Hemolítica Urêmica atípica,
que provoca falhas no sistema imunológico e destrói todos os glóbulos vermelhos que a pessoa possa ter e sem os quais ninguém consegue sobreviver. O transtorno repentino e repetitivo resultou em João Vicente um acidente vascular cerebral, AVC. Este AVC deixou sequelas
que mudaram totalmente a vida dele. Na luta pela vida, João Vicente, juntamente com sua
mãe Lau Patrón, é considerado um verdadeiro Leãozinho. Hoje, João Vicente, com mais de
seis anos, já conquistou enormes avanços. Ele consegue movimentar as mãos e ficar em pé
sozinho. Para conseguir fazer o tratamento, a mãe de João Vicente, mobilizou a internet e
arrecadou fundos para um tratamento com métodos mais modernos de reabilitação infantil.
E é via essa rede solidária de apoio na internet, que a mãe de João Vicente consegue levar à
frente o tratamento. E agora, recentemente, a história dos dias desafiadores de mãe e filho,
no hospital, virou um livro de depoimento chamado “71 Leões”. Pense: Qual é a missão que
cabe a você hoje?
O amor pelo outro não tem limite. “Pedro aproximou-se de Jesus, e perguntou: ‘Senhor,
quantas vezes devo perdoar, se meu irmão pecar contra mim?’ – Jesus respondeu: ‘Até
setenta vezes sete.’” (Mt 18,21-22)
Oração
Senhor Jesus, desperta em nós o chamado à vocação, para que assim possamos cumprir a
missão a nós confiada. Amém!
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13.08
A FALTA DE ALGUMA COISA
Desde meus treze anos participei de grupos de jovens, ajudava na liturgia, fui catequista,
participei de grupos de oração e ativamente das ações solidárias na comunidade. Porém,
sempre sentia que faltava algo. Sentia que precisava fazer mais e melhor para agradecer a
Deus tantas bênçãos. Quando completei dezenove anos, este vazio em mim apertava mais
que nunca. Mesmo trabalhando, estudando, rodeada de amigos e amigas, sentia-me vazia.
Queria respostas para o meu existir. Foi então que procurei o pároco da minha paróquia,
para uma conversa, e disse-lhe tudo o que sentia. Ele me orientou a procurar as Irmãs que há
pouco tinham chegado a nossa paróquia. Relutei por muito tempo. Parecia-me meio maluca
essa ideia de ser freira. Pensei que isso não era para mim. Mas para me certificar, procurei
as Irmãs, e logo uma bela amizade começou. Fui muito bem acolhida e, alguns meses depois,
fui convidada a fazer uma experiência chamada de "Vinde e Vede". Essa experiência foi marcante em minha vida, me apaixonei por Jesus. Fiz meu pedido para entrar na vida religiosa e
hoje estou muito feliz, resolvi o vazio, a falta de algo que carregava em meu coração.
Pense
Você busca ajuda e esclarecimento para encontrar sua verdadeira vocação?
A nossa vocação vem de Deus e d’Ele não podemos nos separar. “O que Deus uniu,
o homem não deve separar.” (Mt 19,6)
Oração
Senhor, dá perseverança e coragem a todos os que são chamados para a missão. Ajuda-nos
a também estar atentos e a escutar a Tua voz. Amém!
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16.08
MARIA, A MÃE ELEVADA AO CÉU
Aparentemente a existência de Maria, a mãe de Jesus e Nossa Senhora, se deu como de uma
mulher comum de seu tempo. Ela rezava, se ocupava da família e da casa, ia à sinagoga. Mas
toda ação do seu dia, tudo que ela fazia se dava em união total com seu filho Jesus. E isso
foi até o Calvário, a união de Maria com Jesus foi total, tanto no seu amor como no seu sofrimento. Por isso, Deus concedeu a ela participação total na ressurreição de seu filho Jesus e
a elevou para o céu. “A realidade maravilhosa da Assunção de Maria manifesta e confirma
a unidade da pessoa humana e nos recorda que somos chamados a servir e glorificar Deus
com todo o nosso ser, alma e corpo. Se tivermos vivido assim, no alegre serviço a Deus, que
se expressa também num generoso serviço aos irmãos, nosso destino, no dia da ressurreição, será igual ao de nossa Mãe celeste.” (Papa Francisco)
Pense
O que você pode aprender hoje com Maria, a Mãe de Jesus?
A Mãe de Jesus conquistou o céu junto a seu Filho. “Jesus respondeu: ‘Se você quer ser
perfeito, vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no
céu. Depois venha, e siga-me." (Mt 19,21)
Oração
Nossa Senhora e Mãe de Jesus, pedimos que rogues a Teu Filho Jesus por todos nós, para que
um dia também alcancemos as glórias do céu. Amém!
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17.08
A RESPOSTA É LIVRE
Deus não nos obriga a nada. Ele não obriga ninguém a ser padre, irmã, leigo, ou um determinado Profissional. Deus chama a cada um individualmente e espera por uma resposta
livre. E quando a resposta é positiva ao chamado de Deus a realização da pessoa acontece. É
como se a pessoa tivesse dado uma resposta direta a um pedido de Deus. Aquele que sente
um chamado de Deus, vai sempre em frente, independentemente do apoio da família e dos
amigos. Pois, se a pessoa é chamada e se deixa influenciar pela voz dos familiares, amigos ou
de outros, corre o risco de não se sentir realizada e feliz na vida. O mais importante é saber e
discernir o que Deus quer para nós. Discernindo o que Deus quer de nós, vamos nos encontrar com Ele naquilo que seremos e naquilo que faremos como pessoas realizadas e felizes.
Pense
O que será que Deus preparou e quer para a sua vida?
Olha só o que Jesus diz para nos hoje: “Todo aquele que tiver deixado casas, irmãos,
irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais,
e terá como herança a vida eterna.” (Mt 19,29)
Oração
Senhor, ilumina-me, para que eu possa escolher o caminho que apontas para mim. Que eu
saiba descobrir e viver a minha verdadeira vocação. Amém!
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18.08
O CAMINHO DA VOCAÇÃO
Toda vocação é uma caminhada que pode iniciar em uma boa leitura, num apostolado, na
catequese, no grupo de jovens, numa boa amizade, num momento de oração, num bate-papo e em tantas outras possibilidades. Enfim, descobre-se a vocação a partir de um encontro que fazemos com Deus e que, em geral, acontece numa situação menos esperada. E
assim, num momento, sem programar muito, alguma coisa toca no coração e desperta a
nossa vocação. E como será que continua o processo para saber se o que sinto é mesmo uma
vocação que carrego comigo? Vai surgindo um amontoado de ideias, medos e incertezas, uns
pensamentos doidos, e outras sensações de muita alegria no coração. Quer dizer, acontecem
momentos altos e baixos de dúvidas e de profunda felicidade, de querer e de não querer,
até que um dia é preciso encarar e se perguntar: o que é que vai me fazer ser alguém feliz?
Assim acontece com todos os chamados para descobrir e viver uma vocação. E depois disso?
Depois de saber qual é a vocação, há um caminho a ser percorrido para realizar a nossa missão neste mundo.
Pense
Quem é que pode ajudar você a esclarecer a respeito da busca da sua verdadeira vocação?
Jesus nos convida para o trabalho na sua messe. “De fato, o Reino do Céu é como um
patrão, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia, e os mandou para a vinha.”
(Mt 20,1-2)
Oração
Senhor, que a messe não se perca por falta de operários. Que nossa vida esteja a serviço da
Tua messe. Amém!
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19.08
CABELEGRIA
É uma verdadeira empatia e um enorme comprometimento com crianças e mulheres que
são portadoras de câncer e fazem tratamentos quimioterápicos. Os valores que guiam o
trabalho da ONG Cabelegria fazem com que crianças e mulheres fiquem lindas e voltem
felizmente a sorrir. A Cabelegria é uma ONG que transforma doações de cabelos em perucas
para crianças e mulheres com câncer. A ideia foi das também fundadoras, Mariana Robrahn
e Mylene Duarte, com o objetivo de devolver a autoestima e motivar as pacientes durante o
tratamento do câncer. São cabelos lisos, crespos, tingidos, com ou sem química, enfim, todo
tipo de cabelo. Os cabelos são de doações recebidas, desde que as mechas tenham mais de
20 cm. Com mais de 200 mil doações, de todo o Brasil, a ONG Cabelegria já confeccionou e
entregou, gratuitamente, mais de 6.000 perucas para crianças e mulheres.
Pense
Que ação concreta você tem feito em benefício de pessoas necessitadas e carentes?
Jesus também escolheu a nós. “Jesus voltou a falar em parábolas. Ele dizia: ‘O Reino
do Céu é como um rei que preparou a festa de casamento do seu filho. E mandou seus
empregados chamar os convidados para a festa. Porque muitos são chamados, e poucos os escolhidos.’” (Mt 22,1-2;14)
Oração
Senhor, que o rebanho não se perca por falta de pastores. Senhor da messe e pastor do rebanho, chama-nos para o Teu serviço. Amém.
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20.08
GRATIDÃO: 30 PRESENTES PARA 30 DESCONHECIDOS
Acontece com você de, às vezes, sentir uma gratidão tão grande que não cabe em você? O
que você faz? Tem vontade de sair correndo, abraçar todo o mundo, gritar de se esborrachar, contar para o mundo todo e tantas outras reações e sentimentos. E o que será que
se deve fazer quando surgir o sentimento de gratidão? Como compartilhar sentimentos de
gratidão? O jovem brasileiro Lucas Jatobá, que mora em Sydney, na Austrália, foi acometido
por esse sentimento de gratidão. Algo de muito especial aconteceu com ele, e o que ele fez?
A forma que encontrou para extravasar sua gratidão foi fazer 30 presentes e sair pela rua
doando para 30 desconhecidos que encontrasse. É claro que todos amaram e ficaram muito
surpresos, e talvez tenham sentido gratidão maior ainda que a de Lucas Jatobá. E qual foi o
resultado final disso tudo? Não podia deixar de ser outro. Lucas Jatobá recebeu muito carinho, novas amizades, e o mais importante: serviu de inspiração para muitas outras pessoas
fazerem o mesmo.
Pense
O que você faz com os bons sentimentos que o acometem?
Jesus diz que o amor é o maior sentimento de gratidão. “Ame ao Senhor seu Deus com
todo o seu coração, com toda a sua alma, e com todo o seu entendimento. Ame ao seu
próximo como a si mesmo.” (Mt 22,37;39)
Oração
Senhor, faz ressoar em nossos ouvidos o Teu convite: Vem e segue-me! Derrama sobre nós o
Teu Espírito, que Ele nos dê sabedoria para ver o caminho. Amém!
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23.08
OCEAN RAMSEY
O que você faz e como você protege uma causa na qual acredita e defende? Cada um tem um
jeito de lidar e uma forma de fazer. Uns optariam por um bom discurso. Outros por organizar
e participar de uma manifestação. Até mesmo elaborar um estudo acadêmico e defender
uma tese. Enfim, quando temos uma causa, na qual acreditamos, criamos formas de mostrar
o quanto e o motivo pelo qual é importante. Foi assim com a bióloga Ocean Ramsey, aliás,
ela foi muito além, se superou em vista da causa que acreditava e defendia. Ocean Ramsey
era apaixonada por tubarões. Desfez-se de qualquer tipo de medo deles, e provou que os
mesmos não são maus como dizem, mas que merecem todo o respeito como qualquer ser
vivo. Ocean Ramsey provou isso mergulhando, junto com 32 tipos diferentes de tubarões,
sem a gaiola de proteção. Depois deste feito, fundou um instituto em prol da preservação
de tubarões de diferentes espécies. Sempre, completamente à vontade entre os seus amigos
tubarões, Ocean Ramsey defendeu sua causa e comprovou que é possível conviver quando
há respeito e amor pela vida.
Pense
O que é ter e defender uma causa?
O Reino do Céu é a maior causa do cristão. “O Reino do Céu é também como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor,
ele vai, vende todos os seus bens, e compra essa pérola.” (Mt 13,45-46)
Oração
Jesus, ajuda-nos a estarmos abertos e atentos para responder ao Teu chamado e a defender
e viver a causa do Teu Reino entre nós. Amém!
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24.08
HISTÓRIA DE UMA VOCAÇÃO
Era uma vez um jovem que todos os domingos de manhã ia à missa com a sua avó. O jovem
achava intrigante a figura do homem que conduzia a celebração. Quem é ele? É o Padre!
Disse a avó. E o que é ser padre? Ser padre é gostar muito de Deus, ser seu amigo e rezar.
Respondeu a avó. Então eu quero ser padre, porque também gosto de Deus, sou seu amigo
e até rezo todas as noites. A partir desse momento, sempre que perguntavam “o que você
quer ser quando for grande?” Ele respondia: “Quero ser padre!” As pessoas diziam: Você sabe
o que é isso? Há profissões muito mais bonitas. O fato é que o rapaz, após ouvir tantas vezes
isso, acabou deixando de lado a ideia de ser padre. Quando lhe perguntavam o que queria
ser, respondia: Advogado! Diziam: isso sim é uma profissão! Com o tempo o jovem foi esquecendo a ideia da infância. Até que um dia, ele é questionado: Você já pensou em ir para o
seminário? Pensei há muito tempo, mas depois abandonei a ideia. Não quero ir, tenho meus
amigos, gosto de jogar bola, de ver televisão. Mas a ideia estava no coração do jovem, e, por
insistência de uma força interior, ele decide fazer uma experiência. Deixa tudo e aventura-se
neste desafio. O fato é que o rapaz hoje é um excelente padre, numa pequena e bela aldeia
portuguesa, e lá vive muitas alegrias e dificuldades, mas é uma pessoa feliz e realizada.
Pense
Que líder religioso é importante para você hoje?
O encontro com Jesus faz a vida mudar. “Filipe se encontrou com Natanael e disse:
‘Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na Lei e também os profetas: é Jesus de
Nazaré, o filho de José’. Natanael disse: ‘De Nazaré pode sair coisa boa?’ Filipe respondeu: ‘Venha, e você verá.’” (Jo 1,45-46)
Oração
Senhor, nos ilumina para que saibamos o que é Teu chamado, e possamos participar da Tua
obra e Te servir com nossa vida. Amém!
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25.08
UMA XÍCARA DE CAFÉ COM LEITE
Antônio estava parado ao lado de uma cafeteria, num vilarejo na China, esperando um amigo
para um encontro combinado. Fazia muito frio, chovia, e Antônio tinha esquecido sua jaqueta.
Para ficar mais emocionante, a bateria do telefone tinha acabado, o amigo estava atrasado,
e Antônio nem sabia a que horas o tal amigo poderia chegaria. Além de tudo isso, ele não
sabia falar uma palavra em chinês. Realmente um pacote completo para a situação. Já estava
ficando nervoso quando, de repente, um garçom saiu da cafeteria e entregou para Antônio
uma xícara de café com leite. Um pouco atrapalhado e confuso, Antônio começou logo a
procurar sua carteira de dinheiro. O garçom apenas balançou a cabeça, entregou a xícara de
café com leite, sorriu, e voltou a trabalhar. Não deu tempo se quer de perguntar o nome do
garçom. O garçom também não disse nenhuma palavra. Mas até hoje Antônio ainda lembra
daquele café delicioso.
Pense
Você fica atento quando vê alguém em apuros. O que você faz?
Para Jesus vale a boa intenção do coração. “Também vocês: por fora, parecem justos
diante dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisias e injustiça. Ai de vocês,
doutores da Lei e fariseus hipócritas.” (Mt 23,28-29)
Oração
Senhor, creio que me chamas para Te seguir, assumindo uma vocação. Ajuda-me e fortalece-me, para que eu possa dar a minha contribuição para um mundo melhor. Amém!

Ensino Fundamental II e Ensino Médio

190

Agosto

26.08
VINTE E DOIS NOVOS FILHOS
O indiano Rajib Thomas, 43 anos, é considerado um grande inspirador de generosidade e
pessoa de bom coração. Em 2009, enfrentou uma situação muito difícil, e foi parar nas ruas
de sua cidade. Esta experiência o fez ter contato e conhecer muitas crianças abandonadas
pelos pais, porque eram portadoras de HIV. Depois de muita batalha, Rajib Thomas conseguiu organizar sua vida e voltar a ter uma casa, um lar. O que não conseguiu foi se esquecer
das crianças de rua abandonadas sem família, sem teto, sem tratamento, sem escola. Foi
quando, mesmo com poucos recursos, Rajib criou a Bless Foundation, e decidiu ajudar crianças que foram abandonadas pelos pais biológicos ao descobrirem que portavam o vírus HIV.
O interessante é que Rajib Thomas tinha dois filhos biológicos e acabou assumindo mais 22
novos filhos. O indiano Rajib Thomas garante para seus filhos e todas as demais que adotou:
educação, alimentação, saúde, moradia e, especialmente, muita dedicação e amor.
Pense
O que leva uma pessoa a doar sua vida?
Jesus pede que façamos o bem, sejamos vigilantes e estejamos preparados para
quando Ele vier novamente. “Fiquem vigiando! Porque vocês não sabem em que dia
virá o Senhor de vocês. Também vocês estejam preparados.” (Mt 24,42;44)
Oração
Senhor dá-nos um coração sensível e aberto para amar. Ajuda-nos a confiar em Ti e a responder com fidelidade ao Teu chamado. Amém!
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27.08
NICK VUJICIC
Nick Vujicic é daquelas pessoas que fazem a gente sentir vergonha de reclamar por pequenos
problemas que aparecem na nossa vida. Nick nasceu sem os membros superiores e inferiores, sem braços e pernas, devido a uma rara síndrome conhecida por Tetra-amelia. Por muitos anos, procurou obter uma simples resposta: Por que eu, Deus? Com 8 anos de idade, Nick
percebeu que com a sua fé conseguiria superar muitos problemas de sua vida. Aos 17 anos
de idade, fundou a Life Without Limbs, ou a “Vida Sem Membros”. É uma instituição sem fins
lucrativos, que visa ajudar pessoas com deficiência física a enfrentar suas limitações. Atualmente, Nick viaja pelo mundo dando palestras sobre como é importante manter a esperança
e ter um sentido maior para a vida. De acordo com Nick, todos nascem com um propósito, e
cada um precisa reconhecer a tarefa de se fazer uma pessoa feliz. Diz Nick: “Tenho a chance
de escolher. Você tem a chance de escolher. Podemos optar por sermos indivíduos que dão
importância apenas às decepções e insistem em enfatizar as deficiências. Podemos decidir
ser pessoas amargas e tristes. Ou, ao contrário, podemos optar por aprender com a experiência e seguir em frente, assumindo a responsabilidade por nossa própria felicidade.”
Pense
Você aproveita as chances que a vida lhe dá para aprender, crescer e ser feliz?
Jesus ensina que vigiar é dar lugar à alegria que nasce de um coração de bem, realizado
e feliz. “Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Fiquem vigiando, pois vocês não sabem
qual será o dia, nem a hora.” (Mt 25,11-13)
Oração
Senhor, fica conosco nos momentos de dificuldades, dá-nos Tua alegria, para que tenhamos
calma, fé e confiança na condução de nossa vida. Amém!
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30.08
VOCAÇÃO DE MOISÉS
Moisés ainda era um bebê quando o povo de Israel estava escravizado no Egito. O faraó havia
promulgado uma lei segundo a qual todos os bebês meninos deveriam ser mortos. Assim
que Moisés nasceu, sua mãe o envolveu em panos e colocou-o num cesto dentro do rio. A
filha do Faraó, vendo o cesto, pegou a criança e levou-a para o palácio, onde ele foi educado e
criado. Já moço, Moisés acaba se envolvendo em algumas enrascadas, e foge do Egito. Nesta
fuga, ele se apaixona e fica responsável por cuidar do rebanho de seu sogro Jetro. Um dia,
enquanto pastoreava o rebanho, ele ouviu uma voz que o chamava dentro de uma sarça que
queimava. Surpreso com o que viu, ele se aproximou. E eis que Deus lhe diz: Moisés, meu
povo tem sofrido no Egito, quero que você vá e o liberte. No começo Moisés teve medo, pois
ficou duvidoso do que poderia fazer, no entanto, ele aceitou o chamado, e conduziu o povo
para o lugar que Deus lhes havia reservado. Moisés ficou com o povo durante quarenta anos,
no deserto, e realizou muitos prodígios em nome de Deus.
Pense
Como Moisés, também você é convidado a servir a Deus no mundo de hoje, mesmo com
todas as suas limitações.
Hoje, somos nós os convidados a anunciar a Boa Notícia de Deus. “O Espírito do Senhor
está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção, para anunciar a Boa Notícia
aos pobres; e para proclamar um ano de graça do Senhor.” (Lc 4,18-19)
Oração
Senhor dá-nos coragem para nos entregar totalmente à missão de servir os irmãos e ajuda-nos a ouvir e seguir com entusiasmo ao Teu chamado. Amém!
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31.08
VOCAÇÃO DE PAULO
Não houve alguém com tanto ardor missionário como Paulo. Mas como se deu o chamado
missionário de Paulo? Até parece mentira, mas Paulo era um dos maiores perseguidores dos
cristãos. O que ele menos esperava, porém, é que Jesus sondava seu coração. Num certo dia,
quando ia para Damasco, ouviu uma voz que dizia: Paulo, Paulo, por que me persegues? Suas
vistas cegaram, e ele caiu ao chão assustado, não sabia o que fazer. Ouviu então uma voz
que lhe dizia para procurar Ananias, e assim ele fez. Tendo encontrado e conhecido Ananias,
apaixonou-se por Jesus de Nazaré, foi batizado e recuperou a visão. A partir deste momento,
Paulo, pouco a pouco, foi conquistando a comunidade cristã que ainda tinha muitos receios
em relação a ele. E Paulo, apaixonado por Jesus, foi cada vez mais longe anunciando a Boa
Notícia do Evangelho. Por onde passava formava novas comunidades, até chegar em Roma.
Ali morreu por defender os cristãos e o que Jesus fez. Uma das dimensões da vocação de
qualquer pessoa é a missão. Nenhuma vocação é vocação se não for, ao mesmo tempo, uma
missão a ser vivida.
Pense
A nossa vocação também é anunciar Jesus, aquele que transforma a vida das pessoas.
“Jesus foi a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava. As pessoas ficavam admiradas
com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza.” (Lc 4,31-32;37)
Oração
Senhor, todos temos uma missão nesse mundo, ensina-nos a fazer a Tua vontade. Queremos
Te seguir, ensina-nos a cumprir a nossa missão. Amém!
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PALAVRA DE DEUS, PALAVRA DE VIDA!
Estamos no mês de setembro. Mês dedicado à Bíblia, onde está a Palavra de Deus, que
é a Boa Notícia para toda a humanidade. Na Palavra de Deus, encontramos uma bússola que orienta e aponta a melhor direção para cada um encontrar a sua realização e a
verdadeira felicidade.
A Palavra de Deus é também para nós como uma fonte de água, a fonte que nunca se esgota,
mas que garante e preserva a vida de quem bebe d’Ela. A fonte está ali à nossa disposição,
mas não basta existir uma fonte bonita e de água muito boa e cristalina. É preciso que bebamos todos os dias desta água, como se fosse um remédio imprescindível, pois só assim fará
o efeito curativo e saudável em nosso coração e mente.
O convite que Deus nos faz, especialmente neste mês, é que O conheçamos pelo contato,
leitura, conversa, meditação e prática de Sua Palavra. Conhecer a Palavra de Deus é ir ao
encontro do próprio Deus, para que possamos nos maravilhar com suas orientações. Pois,
o conhecimento da Sagrada Escritura leva cada um a ser uma pessoa mais humana e a ter
muito mais amor.
Portanto, Deus, que é amor, é quem nos ensina por meio de seu amor a amar. E só conseguimos aprender a amar com mais clareza nas Escrituras Sagradas, através da própria Palavra
de Deus.

FELIZ SETEMBRO!
TEMPO DO ENCONTRO COM A PALAVRA DE DEUS.
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01.09
NA BÍBLIA UMA AVENTURA JUVENIL ARREPIANTE
Homens e mulheres, que têm suas histórias contadas na Bíblia, tiveram que assumir, proclamar e até dar a vida perante incrédulos poderosos, adoradores de outros deuses e de
algozes, que não acreditavam que o Deus de Israel é o Senhor do Universo. Uma verdadeira
aventura aconteceu com Daniel e outros três jovens que, mesmo em risco de morte, não
negaram sua fé em Deus. Desafiaram o rei, os sábios e ministros da corte para defender a fé
no Deus único e verdadeiro que acreditavam. Ainda tiveram que enfrentar uma cova, cheia
de leões famintos, e serem jogados em uma enorme fornalha acessa em brasas. Só que Deus
veio em favor de todos eles, os defendeu e os livrou das maldades humanas. Anote aí: Para
quem gosta de ler sobre uma aventura arrepiante, esta história está contada em detalhes no
livro de Daniel, capítulos 3 a 6, no Antigo Testamento.
Hoje Jesus conta conosco para anunciar o Reino de Deus. “Devo anunciar a Boa Notícia do
Reino de Deus também para as outras cidades, porque para isso é que fui enviado.” E Jesus
pregava nas sinagogas da Judeia. (Lc 4,43-44)
Oração
Ó Deus, faz-me dócil à Tua Palavra. Que eu encontre a alegria na compreensão dos Teus ensinamentos revelados na Bíblia. Amém!
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02.09
NA BÍBLIA, EM JERUSALÉM, UMA AVENTURA MEDONHA
Neemias era copeiro do Rei Ataxarxes. E, por incrível que pareça, mesmo sendo copeiro, era
um dos funcionários preferidos do Rei. Os dois eram grandes amigos e conversavam muito,
tinham confidências que só um sabia do outro, enfim, o copeiro possuía grande influência
sobre o rei. Foi quando Neemias, em contato com o povo simples e sofrido, descobriu que
as muralhas de Jerusalém haviam sido destruídas, e o povo padecia na miséria. Ele então vai
pedir ao Rei para voltar a Jerusalém e ajudar na reconstrução da muralha, e diz: “Os sobreviventes do exílio estão lá na província em situação muito miserável e vergonhosa.” Acontece
que várias situações se desenrolaram para impedir o andamento dessa missão. Anote aí:
Para quem gosta de ler sobre uma aventura medonha, esta história está contada em detalhes no livro de Neemias, capítulos de 1 a 7, no Antigo Testamento.
Jesus encoraja e protege quem se torna seu discípulo. “Jesus disse a Simão: ‘Não tenha
medo! De hoje em diante você será pescador de homens.’ Então levaram as barcas para
a margem, deixaram tudo, e seguiram a Jesus.”
Oração
Senhor, que eu sinta e veja com meus olhos a Boa Nova presente na Tua Palavra. Concede-me a graça de sentir Tua presença em meu coração. Amém!
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03.09
NA BÍBLIA, A AVENTURA TEMEROSA DE UM NAUFRÁGIO
Havia 276 pessoas, e entre elas estava o último apóstolo a se associar ao grupo de Jesus.
Paulo de Tarso, após converter-se e defender o projeto de Jesus de Nazaré, se entregou totalmente à missão de levar o cristianismo a todos os cantos da terra. Estava Paulo, na Cesária,
quando foi julgado e preso por defender o que Jesus pregava, e também por defender a vida
dos primeiros cristãos. Em função disso, Paulo e mais 275 pessoas foram presos, considerados malfeitores, e enquanto viajavam em direção a Roma, foram atingidos pelo tufão Euroaquilão, e o navio então naufragou. A tempestade era tão grande que nem podiam distinguir
o dia da noite. Ficaram 14 dias perambulando em alto mar. Paulo tinha tanta certeza e segurança de sua missão, que um anjo de Deus apareceu e falou com ele, dando a confiança que
precisava naquele momento.
Anote aí: Para quem gosta de ler sobre uma aventura temerosa, esta história está contada
em detalhes no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulos de 27 e 28, no Novo Testamento.
No Reino de Jesus, o maior é quem serve os irmãos. “O maior entre vocês seja como o
mais novo; e quem governa, seja como aquele que serve.” (Lc 22,26)
Oração
Senhor, ensina-nos a viver a nossa história como Tu viveste. Ensina-nos a trilhar o caminho
da Tua Palavra que ilumina e conduz. Amém!
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06.09
BRASIL, A NOSSA PÁTRIA MÃE
Sonhar o país que queremos é fazer aqui na nossa escola, no nosso bairro, na nossa cidade,
um Brasil bonito, de respeito e de amor. Hoje comemoramos o grito “Independência ou
morte”. Este grito agora é nosso. Vamos levar a sério a nossa responsabilidade de cidadãos e
estudantes que querem uma Pátria livre, soberana e com dignidade. Além disso, nos dizemos
cristãos, o que aumenta mais ainda nosso compromisso de fazer uma Pátria de cuidados de
uns para com os outros, e de todos, com a nossa casa comum, a Terra, pela prática de um
tipo de amor que inclua a todos, sem distinção. Este tipo de amor, o amor cristão, perpassa
por tudo o que fazemos e somos. Assim, a nossa Pátria Brasil precisa de nossa contribuição
verdadeira, que se faz por uma atuação amorosa, dedicada e construtiva. Pois, olhando para
nós hoje aqui, e para todas as pessoas de nossa nação Brasil, sabemos que só o amor dedicado e construtivo pode transformar o coração e as ações de cada um.
Pense
O que você faz pelo Brasil, a sua pátria mãe?
Jesus diz que a lei só tem sentido se for para defender a vida. “Eu pergunto a vocês: a
Lei permite no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou deixar que se
perca?” (Lc 6,9)
Oração
Senhor, ajuda-nos a construir um país justo e fraterno. Que estejamos atentos às necessidades dos indefesos. Que a política esteja a serviço das pessoas. Amém!
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08.09
A ARTE DE VIVER BEM
Não exija dos outros o que eles não podem lhe dar. Mas cobre de cada um a sua responsabilidade. Não deixe de usufruir o prazer. Mas que não faça mal a ninguém. Não pegue mais
do que você precisa. Mas lute pelos seus direitos. Não olhe as pessoas só com os seus olhos.
Mas olhe-se também com os olhos delas. Não fique ensinando sempre. Você pode aprender
muito mais. Não desanime perante o fracasso. Supere-se, transformando em aprendizado.
Não se aproveite de quem se esforça tanto. Ele pode estar fazendo o que você deixou de
fazer. Não estrague um programa diferente com seu mau humor. Descubra a alegria da novidade. Não deixe a vida se esvair pela torneira. Pode faltar aos outros. O amor pode absorver
muitos sofrimentos. Menos a falta de respeito a si mesmo! Se você quer o melhor das pessoas, dê o máximo de si, já que a vida lhe deu tanto. Enfim, agradeça sempre. Pois a gratidão
abre as portas do coração. (Içami Tiba, reescrito)
Pense
O que você faz para bem viver com seus pais, professores, irmãos e colegas?
Um Anjo anuncia que Jesus virá para o bem maior de todos. “Não tenha medo de receber Maria. Ela dará à luz um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele vai salvar o
seu povo dos seus pecados.” (Mt 1,20-21)
Oração
Senhor, que a Tua Palavra seja fonte de comunhão fraterna de paz e de bem, tanto em nossa
casa, como em nossa escola e com nossos amigos. Amém!
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09.09
NA BÍBLIA, UMA AVENTURA IMPOSSÍVEL DO PROFETA JONAS
Jonas era só mais um dos profetas do Senhor. Certa vez, Deus lhe encarregou de elencar e
proclamar bem alto e em praça pública todos os erros, as coisas ruins, as maldades, enfim,
todos os pecados da cidade de Nínive. E disse a Jonas que, após denunciar abertamente
todas as maldades, ele deveria proclamar a ruína da cidade de Nínive. É claro que Jonas
rejeitou. Quem tem a coragem de falar de todos os erros que as pessoas cometem? Muito
complicado isso, e muito difícil de encarar uma situação dessas. Enfim, Jonas não queria, de
forma alguma, fazer este anúncio. Mas, Deus que é Deus, e sabe de tudo, procura dar alguns
conselhos e ensinar algumas lições também para Jonas. Quer saber o que diz a Bíblia sobre
isso? Inclusive, você vai descobrir que é um mito no qual Jonas foi engolido por uma baleia.
Então anote aí: Para isso, leia sobre essa aventura impossível, detalhadamente no livro de
Jonas, nos capítulos de 1 a 4, no Antigo Testamento.
Seguir Jesus é assim, exigente mesmo. “Mas, eu digo a vocês que me escutam: amem os
seus inimigos, e façam o bem aos que odeiam vocês. Desejem o bem aos que os amaldiçoam e rezem por aqueles que caluniam vocês.” (Lc 6,27-28)
Oração
Senhor, torna-nos abertos e atentos à Tua Palavra, para que possamos atender às necessidades dos que sofrem sem oportunidades e condições de vida. Amém!
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10.09
NA BÍBLIA, UMA AVENTURA ESPANTOSA DO POVO DE DEUS
Você já viu um filme sobre a história da saída do povo de Deus do Egito? Sabemos que as
produções cinematográficas se utilizam de diversos recursos para representar um fato, uma
história, um acontecimento, uma ficção. Pois, em cada filme, há alguém por trás, e principalmente um diretor, que vai contar na tela fatos, mas a partir do que compreende e interpreta,
não é mesmo? Por isso, a melhor forma para realmente saber e conhecer uma expressão
cinematográfica é também conferir na realidade como se deu o fato. Assim, você é convidado a conhecer o que é o relato bíblico nesta aventura protagonizada por Moisés e cerca de
três milhões de pessoas saindo do Egito e adentrando o deserto. Poderia aqui ser indicado
todo o livro de Êxodo, que é uma grande aventura. Mas selecionamos apenas três grandes
episódios. Um, a saída de Moisés do Egito, comandando muita gente. Dois, o execução das
10 pragas do Egito, ou seja: a água foi convertida em sangue; as rãs em todos os lugares; os
mosquitos por toda a parte; a invasão das moscas; a peste nos animais; as úlceras nas pessoas e nos animais; a chuva de pedras; o enxame de gafanhotos; a escuridão das trevas; até
a morte dos primogênitos. E, três, a fuga do povo de Deus.
Para isso, anote aí: para ler sobre uma aventura espantosa, contada em detalhes no livro do
Êxodo, ver os capítulos de 3 a 12, do Antigo Testamento.
Para Jesus, o bom discípulo é e faz como o mestre. “Nenhum discípulo é maior do que o
mestre; e todo discípulo bem formado será como o seu mestre.” (Lc 6,40)
Oração
Senhor, que inspirados em Tua Palavra, sejamos seguidores de Teus ensinamentos. Amém!
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13.09
NA BÍBLIA, A AVENTURA ASSOMBROSA DAS TRÊS PRISÕES
DE PEDRO
Depois que Jesus morreu e as primeiras comunidades cristãs começaram a aumentar muito,
falar em público livremente o nome de Jesus era coisa proibida pelo Império Romano. Acontece que os apóstolos e discípulos de Jesus não se assombraram com a proibição ou com
a imposição do Império Romano. Eles acreditavam tanto no que Jesus tinha dito, que iam
incessantemente a todas as vilas e casebres possíveis para proclamar a Ressurreição de
Jesus. Razão pela qual enfrentaram muitas prisões, maus tratos e até morte de cruz, como
enfrentou o Mestre Jesus. Hoje queremos destacar aqui e fazer pensar nas três prisões do
apóstolo Pedro. Cada uma das prisões foi numa diferente situação de defesa da fé cristã, e
que também tiveram desfechos diferentes.
Anote aí
Para quem gosta de ler sobre uma aventura assombrosa, esta história está contada em detalhes no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulos 4, 5, e 12, no Novo Testamento.
Como Jesus, os discípulos também anunciavam por toda a parte a chegada do Reino de
Deus. “Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando a Boa Notícia do Reino, e curando todo tipo de doença e enfermidade.” (Mt 9,35)
Oração
Senhor, nós cremos que é o Teu amor misericordioso que nos ajuda a vencer as dificuldades.
Cremos que Tu nos sustentas e fortaleces para anunciar o Teu Reino. Amém!
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14.09
A HISTÓRIA DE AMOR, NA BÍBLIA, DE SARA E TOBIAS
Tobias é um dos filhos enviado pelo seu pai para cobrar um valor emprestado, e que estava
fazendo falta à família. O dinheiro fora emprestado para um homem que habitava Ragés,
uma cidade bem distante da morada da família de Tobias. Para a viagem, Tobias convida
como companheiro um jovem chamado Rafael. Segundo a história, Rafael é um anjo enviado
por Deus, e que mais tarde irá aconselhar Tobias a pedir Sara em casamento. No entanto, a
jovem já havia se casado por sete vezes, e, em todas às vezes, seus maridos morreram ainda
na noite de núpcias. Algo que fez Tobias arrepiar, mas como não pedir a adorável Sara em
casamento? Será que Tobias vai vencer seu medo e se casar com Sara? Será que ele sobrevive
à primeira noite?
Então anota aí: Para quem gosta de ler sobre lindas e emocionantes histórias de
amor verdadeiro, esta está contada em detalhes no livro de Tobias, capítulos 5 a 8, no
Antigo Testamento.
Deus demonstra seu grande amor à humanidade, enviando seu Filho para salvá-la.
“Deus amou de tal forma o mundo, que entregou o seu Filho único, para que todo o que
nele acredita não morra, mas tenha a vida eterna.” (Jo 3,16)
Oração
Senhor, faz com que sejamos agentes da paz e do amor fraterno. Que sejamos iluminados
pela Tua Palavra, para que nos sustentes e conduzas. Amém!
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15.09
NA BÍBLIA, A HISTÓRIA DE AMOR DE RAQUEL E JACÓ
Jacó saiu procurando por seu tio Labão. Buscando em diversos endereços, perguntando aqui
e ali, e as pessoas ajudaram Jacó a chegar até seu tio Labão. Quando ainda buscava aqui, buscava ali, e perguntava sobre a localização de sua casa, avistou de longe a bela Raquel a pastorear ovelhas. Logo Labão foi tomado por um forte sentimento e sentiu-se envolvido com
Raquel. Assim, totalmente apaixonado por Raquel, Jacó ofereceu ao pai da mesma, Labão,
sete anos de trabalho com as ovelhas, em seu campo, para ter em troca a mão de Raquel.
Depois desse tempo passado, e chegada a hora do casamento, Labão engana Jacó, e troca
a filha mais nova Raquel, pela filha mais velha, Lia, e leva esta para se casar. Estava Jacó tão
inebriado pelo amor de Raquel que não se deu conta, não percebeu a troca. Agora, imagine
você, qual foi a reação de Jacó e Raquel? Você pode imaginar o que eles fizeram?
Então anota aí: É possível saber o que aconteceu sobre esta forte e emocionante história de
amor no livro do Gênesis, lendo os capítulos 29, 30 e 35, no Antigo Testamento.
Um coração verdadeiro é capaz de transformar os que o ouvem. “O pai e a mãe estavam maravilhados com o que se dizia do menino. Simeão os abençoou, e disse a Maria,
mãe do menino: ‘Eis que este menino vai ser causa de queda e elevação de muitos.’”
(Lc 2,33-34)
Oração
Senhor, que na Tua Palavra encontremos a esperança que leva a uma vida de mais amor,
sinceridade e bondade entre nós. Atende-nos, Senhor. Amém!
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16.09
NA BÍBLIA, A HISTÓRIA DE AMOR DE RUTE E BOOZ
Noemi era mãe de dois filhos jovens que, porém, já eram casados. Numa época de muitas
lutas e dificuldades, sobreveio uma grande fome na terra, principalmente na região onde
moravam, e os dois filhos muito lutaram, mas não conseguiram sobreviver. Diante de tão
triste situação e perda, Noemi aconselhou que suas noras voltassem para casa de seus pais e
refizessem a vida. Acontece que a nora Rute se negou a abandonar Noemi e insistiu em ficar
e acompanhar sua sogra. Foram então em viagem às terras de Booz, onde também havia
familiares e diversos parentes de Noemi. Lá chegando, a sogra aconselhou a bela e formosa
Rute a vestir suas melhores roupas, se perfumar e ir ao encontro de um conhecido e muito
respeitado amigo seu, chamado de Booz. O que você acha que aconteceu? Será que Booz se
apaixona por Rute?
Anote aí
Para quem gosta de ler sobre uma profunda e emocionante história de amor, esta narrativa
está contada com detalhes no livro de Rute, capítulos de 1 a 4, no Antigo Testamento.
Para Jesus a fé salva e gera paz para quem a cultiva. “Jesus disse à mulher: ‘Seus pecados estão perdoados.’ Então os convidados começaram a pensar: ‘Quem é esse que até
perdoa pecados?’ Mas Jesus disse à mulher: ‘Sua fé lhe salvou. Vá em paz!’” (Lc 7,48-50)
Oração
Senhor, ajuda-me saber qual é a minha missão neste mundo. Ajuda-me a andar na Tua luz, e
a viver com fé e esperança os ensinamentos da Tua Palavra. Amém!
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17.09
A HISTÓRIA DE AMOR NA BÍBLIA, DE ESTER E DO REI ASSUERO
Assuero era considerado um grande e justo rei. Depois de descobrir que a rainha Vasti o
estava enganando, ele a destituiu de seu posto. Mas um rei não pode ficar sem uma rainha.
Logo, Assuero saiu à procura de uma nova mulher que tivesse postura de rainha e fosse
exemplo para os súditos do palácio e para o povo. Procurou entre as diversas jovens do
reino, pois precisava de alguém à altura do papel, e que tivesse postura de rainha. Enquanto
observava e procurava, seu coração ficou tocado pela jovem Ester. Depois de apresentarem-se, o rei Assuero logo ficou profundamente apaixonou pela jovem Ester. Era realmente a
rainha que procurava e precisava. No entanto, Ester não contou a origem de sua família, que
era judaica. E logo depois de Ester se tornar rainha, Assuero decreta morte ao povo judeu. E
aí, será que Assuero vai manter a palavra ou o amor falará mais alto?
Anote aí
É possível saber o que aconteceu sobre esta forte e emocionante história de amor no livro de
Ester, nos capítulos 2 a 8, no Antigo Testamento.
O amor estava presente e orientava a comunidade de Jesus. “Jesus andava por cidades
e povoados, pregando e anunciando a Boa Notícia do Reino de Deus. Os Doze iam com
ele, e também algumas mulheres.” (Lc 8,1-2)
Oração
Senhor, ensina-me a ser confiante no amor e na bondade que me dedicas. Mostra-me que
sou chamado para continuar a Tua missão. Amém!
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20.09
A HISTÓRIA DE AMOR DE OSEIAS E GOMER, NA BÍBLIA
Oseias era um homem bom de coração, de intenções puras, e era uma pessoa muito temente
a Deus. Por ser um homem honesto, simples, e de muita fé, era chamado de homem de Deus.
E a Deus ele dedicava sua vida, seu tempo e seus serviços. Porém, um dia, o próprio Senhor
pede a Oseias para que se case com uma mulher. E Deus lhe indica Gomer que, na verdade,
não era lá bem vista, e menos ainda bem quista na comunidade. Ao contrário, Gomer era
considerada adúltera pela população do vilarejo. Mas Oseias obedece ao Senhor e desposa
Gomer. E o que acontece? Gomer não cumpriu com seu compromisso, não conseguiu ser fiel
a Oseias e o traiu. Você imagina o que fez Oseias?
Anota aí
É possível saber o que aconteceu sobre esta história de amor, o que aconteceu com Gomer e
Oseias, no livro de Oseias, lendo os capítulos 1 e 2, no Antigo Testamento.
Para Jesus, devemos ser luz que clareia os caminhos. “Ninguém acende uma lâmpada
para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ele a coloca no candeeiro,
a fim de que todos os que entram, vejam a luz.” (Lc 8,16)
Oração
Senhor, atende nossas intenções e necessidades deste dia, para que sigamos o caminho que
nos conduz a Ti. Amém!
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21.09
HISTÓRIA DE UM APÓSTOLO DE JESUS NA BÍBLIA
Jesus estava passando numa rua com seus discípulos e observou um homem sentado na
coletoria de impostos. Jesus parou, olhou firme e profundo para o homem, e disse: Vem e
segue-me! Era Mateus, um cara que cuidava de cobrar impostos das pessoas. Mateus ficou
todo atrapalhado, sentiu algo diferente e forte. Nem titubeou, não teve outra, se levantou,
largou tudo ali, e seguiu Jesus. Mateus sentiu, nesse chamado de Jesus, alguma coisa que iria
mexer totalmente com sua vida. Tanto que Mateus logo convidou Jesus e os discípulos que o
seguiam para ir até sua casa. Lá, todos foram recebidos numa alegria imensa e convidados
para uma refeição. Enquanto eles estavam à mesa, vieram muitos conhecidos, amigos de
Mateus, e cobradores de impostos, e sentaram-se à mesa com Jesus.
Veja
Essa história pode ser lida com mais detalhes no livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 9,
versículos de 9 a 13, no Novo Testamento.
Jesus chama aos que têm coragem de deixar a própria vida e segui-lo. “Aprendam, pois,
o que significa: ‘Eu quero a misericórdia e não o sacrifício.’ Porque eu não vim para chamar os justos, e sim pecadores.” (Mt 9,13)
Oração
Ajuda-me, discípulo e apóstolo Mateus, para que eu também encontre e siga o verdadeiro
Jesus. Ensina-me a servir a Deus nos irmãos. Amém!
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22.09
A GRANDE GUERRA DOS 9 REIS, NA BÍBLIA
Imagine uma batalha que reúna quatro reis contra outros cinco reis. E entre esses, ainda os
chefes das poderosas Sodoma e Gomorra. E o episódio aconteceu sim. Foi no Vale de Sidim,
nas planícies do Mar Morto. Era um local cheio de poços de betume. Betume é uma substância viscosa, uma mistura líquida de cor escura, formada por compostos químicos naturais, o
que foi fundamental para o desfecho desta grande batalha. Mas não foi só esse componente
presente nesta guerra. Além das condições do local e do acontecimento da grande guerra
entre reis, de repente, ainda aparece Abrão com 318 homens para batalhar também. Agora
é de se perguntar, o que um homem de Deus fazia nesse lugar, levando seus homens para
entrar numa guerra desta dimensão?
Anote aí
Para quem gosta de ler sobre uma emocionante história de guerra, esta narrativa está contada com detalhes no livro do Gênesis, capítulo 14, no Antigo Testamento.
A batalha que Jesus nos propõe hoje é pregar o Reino de Deus. “Jesus convocou os Doze,
e lhes deu poder e autoridade sobre os demônios e para curar as doenças. E os enviou
a pregar o Reino de Deus e a curar.” (Lc 9,1-2)
Oração
Senhor, concede-nos a virtude da verdadeira humildade, para que pela simplicidade sejamos
dotados com os dons da Tua graça. Amém!
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23.09
NA BÍBLIA, A HISTÓRIA DE JOSAFÁ E A PROFECIA DE GUERRA
Josafá era rei do reino de Judá. Josafá tinha um jeito de administrar seu reino que agradava
muito a Deus. Primeiro ele lutou muito até exterminar os ídolos do meio do povo. E imediatamente trabalhou muito, catequisando as pessoas e mostrando os preceitos de justiça
e humanidade do Deus de seus pais. Josafá casou-se com Acab, uma israelita. O que acontece é que ao casar com uma israelita, o rei de Judá aliou-se a uma guerra que não era sua.
Miqueias, um profeta de Israel, vendo toda a situação, predisse um oráculo, quer dizer, uma
resposta, para os reis Josafá e Acab, que decidiram seguir em frente com a luta. Quem será
que poderá ser sobrevivente nesta história?
Anote aí
Para quem gosta de ler sobre uma empolgante história de luta e guerra, esta narrativa está
contada com detalhes no livro II Crônicas, nos capítulos 17 e 18, no Antigo Testamento.
Herodes ficou muito intrigado com o que Jesus fazia. “O governador Herodes ouviu
falar de tudo o que estava acontecendo, e ficou sem saber o que pensar. Então Herodes
disse: ‘Quem é esse homem, sobre quem ouço falar essas coisas?’ E queria ver Jesus.”
(Lc 9,7;9)
Oração
Senhor, que em mim prevaleça a busca da união e da cooperação. Que eu possa ser instrumento da Tua Palavra. Amém!
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24.09
A HISTÓRIA DE JOSUÉ E A CONQUISTA DA TERRA PROMETIDA
NA BÍBLIA
Você já ouviu falar num evento chamado de Cerco de Jericó? Pois bem, o nome deste evento
vem justamente da história do Cerco de Jericó. Aconteceu que Josué foi o sucessor de Moisés
e responsabilizou-se por uma boa parte da caminhada do povo de Israel. Moisés encarrega
Josué a introduzir o povo de Deus na Terra Prometida. Mas a exigência foi grande, pois, para
entrar na Terra Prometida, Josué precisou conquistá-la por meio de uma dura batalha. Esta é
uma história muito diferente, pois há espiões, e tem até uma estratégia divina.
Anote aí
Para quem gosta de ler sobre uma vibrante história de luta e guerra, esta narrativa está contada com detalhes no livro de Josué, nos capítulos 1 e 2, no Antigo Testamento.
Jesus é a promessa de Deus para a humanidade. “Jesus perguntou: ‘E vocês, quem dizem
que eu sou?’ Pedro respondeu: ‘O Messias de Deus.’ Então Jesus proibiu severamente
que eles contassem isso a alguém.” (Lc 9,20-21)
Oração
Senhor, inunda-nos de Tua paz, para que vivamos como irmãos e irmãs, sem ofender e
machucar quem está conosco todos os dias. Amém!
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27.09
A HISTÓRIA DA SAGA ENTRE DAVI E OS FILISTEUS NA BÍBLIA
Você já ouviu falar e até conhece a história de Davi e Golias. Mas você sabe que a guerra contra os filisteus, que era o povo ao qual pertencia o gigante Golias, não parou por ali? A guerra
foi longe, e durou muito tempo, disseminando muitas derrotas e vitórias. E esta guerra só
terminou mesmo, depois que Davi se tornou rei. E até Davi chegar a ser rei de Israel, várias
batalhas foram sendo travadas. Houve até um episódio interessante, que o próprio pequeno
guerreiro Davi se refugiou no meio do exército filisteu. E, por incrível que pareça, saiu-se
muito bem, tanto que Davi foi escolhido rei de Israel. Você quer saber por que Davi é escolhido rei de Israel?
Então anota aí
Para quem gosta de ler sobre uma impressionante história de luta e guerra, esta narrativa
está contada com detalhes no I Livro de Samuel, nos capítulos 17 e 18, 28 e 29, no Antigo
Testamento.
Para acolher e receber Jesus, é preciso ter um coração simples. Jesus chamou “uma
criança, colocou-a junto de si, e disse a eles: ‘Quem receber esta criança em meu nome,
estará recebendo a mim.’” (Lc 9,47-48)
Oração
Senhor, Tu que acolhes os simples e pequenos com carinho e amor, ensina-nos a também
cuidarmos uns dos outros. Amém!
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28.09
NA BÍBLIA, A HISTÓRIA DO GRANDE HERÓI JUDAS MACABEU
As conquistas de Judas Macabeu foram tão significativas e importantes que há dois livros na
Bíblia, o I Macabeus e o II Macabeus, que contam com detalhes sobre a batalha travada e o
grande herói desta luta que foi Judas Macabeu. O Primeiro e Segundo livros de Macabeus
levam este nome devido à origem do sobrenome de Judas, que era Macabeu. Os dois livros
contam toda a luta que Judas travou, uma verdadeira guerra para defender o povo de Deus. A
verdade é que entre tantas guerras e vitórias, travadas pelo povo de Deus, especialmente na
época do Antigo Testamento, está a batalha contra o exército do rei Demétrio. O rei Demétrio
se propôs a exterminar o povo de Israel por conta das inúmeras conquistas de Judas contra
a Síria e seus arredores.
Anote aí
Para quem gosta de ler sobre uma admirável história de luta e guerra, esta narrativa está
contada com detalhes no I Livro de Macabeus, nos capítulos 3 e 7, no Antigo Testamento.
Jesus e seus discípulos também nem sempre foram compreendidos. “Puseram-se a
caminho, e entraram num povoado de samaritanos, para conseguir alojamento para
Jesus. Mas, os samaritanos não o receberam.” (Lc 9,52-52)
Oração
Senhor, pedimos com fé simples e ardente que possamos Te servir e servir ao próximo de
coração alegre e generoso. Amém!
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29.09
JEFTÉ, NA BÍBLIA, A HISTÓRIA DO JUIZ GUERREIRO
Como sempre acontece na história humana, também Israel, mais uma vez, havia saído do
caminho correto e se colocava contra Deus. O povo de Israel começou a fazer tantas coisas
erradas e acabou ficando nas mãos dos povos Filisteus e dos povos Amonitas, que começaram a maltratá-los. O povo de Israel, mais uma vez, pediu socorro para Deus, que os orientou a buscar entre eles um chefe para o exército. Encontraram o israelita Jefté, um valente
guerreiro. O problema é que os próprios israelitas, seus conterrâneos, o tinham expulsado
da casa de seu pai por considerarem ele um filho bastardo. Jefté aceitou a missão. Porém,
para assumi-la, coloca uma condição para o povo, e, a partir desta, passa a liderar a guerra
contra os filhos de Amon. Qual será a condição colocada por Jefté para assumir o papel de
guerreiro do povo israelita?
Anote aí
Para quem gosta de ler sobre uma comovente história de luta e guerra, esta narrativa está
contada com detalhes no Livro dos Juízes, nos capítulos 10 a 12, no Antigo Testamento.
Jesus viu Natanael aproximar-se, percebeu que vinha de coração limpo, e comentou:
“Eis aí um israelita verdadeiro, sem falsidade.”
Oração
Senhor, que saibamos Te procurar nas nossas dificuldades e confiar que nos orientas e cuidas de nós. Amém!
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30.09
DIA DE SÃO JERÔNIMO
Era o ano de 382 d.C., e o padre Jerônimo foi chamado pelo Papa Dâmaso para ser seu
secretário particular. Padre Jerônimo não tinha a mínima paciência, e todos diziam que ele
era a pessoa mais irritada que poderia existir. Ao mesmo tempo, tinha a favor dele uma
inteligência brilhante, e era uma pessoa muito culta. Padre Jerônimo foi chamado a Roma,
para atender o Papa, e lá recebeu a missão de traduzir a Bíblia do grego e do hebraico para o
latim. O interessante é que este trabalho lhe tomou o resto dos dias de sua vida. Ao final de
seu trabalho, a tradução de toda a Bíblia, sua obra foi chamada pelo nome latim de Vulgata.
A partir do Concílio de Trento, que aconteceu entre os anos de 1545 e 1563, a tradução do
Padre Jerônimo se tornou o texto bíblico oficial da Igreja católica. O nome Vulgata significa:
uma edição, ou uma tradução, ou ainda uma leitura de divulgação popular. E desde 1947
celebra-se, em 30 de setembro, o Dia da Bíblia, pois esta é a data de falecimento do padre
Jerônimo, o primeiro tradutor da Bíblia.
Pense
Que importância tem para você a Palavra de Deus que está na Bíblia Sagrada?
A Palavra de Deus é que nos mostra o caminho para sermos seus discípulos. “E assim,
todo doutor da Lei, que se torna discípulo do Reino do Céu, é como pai de família que
tira do seu baú coisas novas e velhas.” (Mt 13,52)
Oração
Senhor, faz-nos conhecer e amar a Tua Palavra, para que sejas nosso caminho, verdade e
vida. Amém!
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A VIDA É MISSÃO
Missionário é alguém que tem muita coragem, um coração grande para amar e um desejo
bastante forte de lutar pela vida. Em toda e qualquer situação, o missionário sempre será
portador da alegria e da esperança. A vocação e missão do missionário atende ao apelo de
Deus que diz: “vi, ouvi e desci… para libertar” meu povo.
Ser missionário é, assim, estar em missão para fazer o que Jesus fez. É ser colo que ampara,
braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima
que corre, olhar que toca, disposição que promove a vida, ombro que ampara, olhar que acolhe, sorriso que afaga. Para isso, neste mês, somos chamados a estar com os olhos fixos em
Jesus e prosseguir com passos firmes na missão a nós confiada.
É uma missão que precisa ser realizada na direção de quem está próximo de nós e que mais
precisa de ajuda. É uma missão que deve ser tocada por nossas mãos, que se abrem para
levantar os necessitados. É uma missão que precisa que nossos joelhos se dobrem até o
chão, em atitude de humildade e de serviço. É uma missão que só se realiza com o coração
que se abre para amar.
Enfim, “eu sou uma missão nesta terra, e para isso estou neste mundo. É preciso nos considerar como que marcados a fogo por essa missão de iluminar, abençoar, vivificar, levantar,
curar, libertar”. (Evangelho da Alegria, nº 273)

SEJAMOS ALEGRES MISSIONÁRIOS.
A VIDA É MISSÃO!
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01.10
MISSIONÁRIOS HOJE
Voluntários da organização Médicos sem Fronteiras contam sobre missões em locais onde
falta tudo, menos a intensa emoção de ajudar o próximo. Eles largam tudo para ajudar o
próximo. Deixam para trás famílias, amigos, empregos, internet, vida social, vaidade, água
quente, energia elétrica. Aventuram-se na Savana Africana, no Oriente Médio, na América
Central, e em países gelados da Europa, na América Latina, para assistir pessoas com Aids,
tuberculose, vírus ebola, coronavírus, desnutrição, e muitas vezes sem qualquer esperança
de mudar muita coisa. Os voluntários dos Médicos sem Fronteiras são luzes em meio à escuridão. Profissionais que dedicam o conhecimento acumulado e a boa vontade para ajudar.
“A gente pode falar a língua que for, mas a linguagem universal é o amor mesmo. Apliquei a
anestesia, e esse senhor pegou minha mão e levou seus dois olhos entoando algo que parecia uma reza, e começou a chorar. Não precisei de tradução para entender que ele estava me
agradecendo. Aquilo me marcou muito,” disse a médica brasileira Liliana Mesquita.
Pense
O que é ser missionário para você?
Disse Jesus: “Quem escuta vocês, escuta a mim, e quem rejeita vocês, rejeita a mim;
mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou.” (Lc 10,16)
Oração do Mês Missionário
Senhor, enviaste o Teu Filho Jesus como missionário entre nós. Chama-nos a ser Teus missionários. Amém!
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04.10
MISSIONÁRIAS HOJE
Adriane S., Camila V. e Eveline C. estudavam design na Universidade Federal do Maranhão,
na cidade de São Luís, e interromperam a formação para atender ao chamado de Deus.
Sentiram que eram chamadas para uma vida missionária. Segundo Camila, ela e as colegas,
após concluírem o Ensino Médio, ingressaram na graduação, ou seja, fizeram o caminho que
os jovens conhecem e fazem para trilhar hoje em dia. Camila conta que teve sua experiência
com Deus no grupo que participava na Igreja. Para ela, o percurso de descoberta e vivência
da vontade de Deus foi suave e leve. Disse Camila: “O coração do jovem tem um grande
desejo por Deus, pela santidade, pela missão”. Já Adriane nem imaginava que, através da
colega Camila, Deus estava dando um novo rumo para a sua história. E Eveline conta que um
portal de uma instituição católica foi uma importante fonte para descobrir o chamado de
Deus para ela. Elas foram alvos e abriram-se à ação de Deus, e hoje testemunham a alegria
de terem dito sim ao chamado do Senhor. Camila fez sua primeira missão no Rio de Janeiro,
e Adriane e Eveline no Ceará.
Pense
Qual será a principal motivação para um jovem ser missionário hoje?
“Um samaritano, que estava viajando, chegou perto dele, viu, e teve compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos. Depois colocou o homem em seu próprio animal, e o
levou a uma pensão, onde cuidou dele.” (Lc 10,35-36)
Oração
Senhor, sabemos da Tua misericórdia e do Teu amor sem limites. Dá-nos um coração missionário, sensível e solidário à vida. Amém!
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05.10
MISSIONÁRIA HOJE
Amy Carmichael é considerada uma grande missionária da Igreja Presbiteriana. Nasceu no
Reino Unido, e, depois de estudar e se formar, sentiu o chamado de Deus para ser missionária na Índia. Amy foi a uma região muito carente da Índia e começou atuando junto a crianças desnutridas e doentes. A dedicação exclusiva de Amy durou vinte e cinco anos, onde se
dedicou principalmente no resgate de crianças com diversas doenças. Mas, teve uma atuação muito grande e forte no resgate de crianças que serviam para prostituição em templos
hindus. Para acolher e ajudar estas crianças, Amy Carmichael fundou a Associação Dohnavur.
Amy tinha uma profunda fé e se dirigia a Deus pedindo por sua missão, dizendo: “Senhor,
dá-me o amor que me guie os passos, a fé que não se deixe abalar por nada, a esperança que
não se canse com nenhuma decepção, a paixão que queime como fogo; não me deixe afundar e me transformar em barro: faz de mim teu combustível, para ser uma chama de Deus”.
Pense
Você seria capaz de fazer um sacrifício em sua vida para ajudar a quem precisa?
Disse Jesus: “Marta, Marta! Você se preocupa e anda agitada com muitas coisas; porém,
uma só coisa é necessária.” (Lc 10,41)
Oração
Senhor, que anunciaste a Boa-Nova aos pobres, a libertação aos oprimidos, a alegria aos que
sofrem. Dá-nos a coragem de sermos Teus missionários. Amém!
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06.10
MISSIONÁRIOS HOJE
Uma ação missionária, chamada de projeto Radical África, enviou certa feita 11 jovens para
apoiarem projetos de Missões em dois países da África. Um dos projetos, no qual os vocacionados ajudaram, foi na Fábrica de Esperança, que oferece atendimento médico, odontológico e fisioterápico como forma de demonstrar o amor de Deus em ações. “Parece que Deus
fez muito mais em nossas vidas do que a gente fez por eles. Mas nas pequenas coisas que
fizemos, deixamos marcas naquele lugar”, disse uma das integrantes da turma. Os jovens
ficaram um ano e meio no campo missionário, de junho de 2017 a janeiro de 2019, e ali aprenderam muito, e puderam entender o chamado de Deus para vida de cada um. “Nessa experiência toda, o que mais me impactou foi o que Deus falou comigo. Eu entendi que missionário
não é só quem vai para outro país, mas que a gente pode ser missionário em casa mesmo”,
conta outro integrante do grupo.
Pense
Onde você pode ser missionário hoje?
Disse Jesus: “Quando vocês rezarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome. Venha a
nós teu Reino. Dá-nos a cada dia o pão de amanhã.” (Lc 11,2-3)
Oração
Senhor, faz-nos missionários para construirmos um mundo de comunhão, de amor e de Paz.
Todos: Pai-nosso, que estais no céu, 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 tenha ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém.
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07.10
SER MISSIONÁRIO
Ser um missionário é um grande desafio de vida. Missionário é alguém que sabe ouvir, tem
capacidade de diálogo, de escuta, e sabe adaptar-se. Missionário é alguém que sabe acolher
e aprende a valorizar a hospitalidade, a acolhida, e gosta da presença de pessoas. Missionário é alguém que sabe se solidarizar, que tem uma grande sensibilidade humana e social, e
um forte sentido de justiça e de verdade. Missionário é alguém que sabe resistir, que aguenta
momentos difíceis sem desistir. Missionário é alguém que sabe esperar, que tem paciência e
dá tempo para as coisas acontecerem. Missionário é alguém que sabe crer no Deus da Vida,
que tem um amor profundo e pessoal por Jesus Cristo, e paixão pelo anúncio do Evangelho.
Missionário é alguém que sabe amar sem condições, que percorre o caminho do Evangelho.
Missionário é alguém que sabe orar sem desanimar, que aprende na oração e na escuta da
Palavra de Deus. Missionário é alguém que sabe assumir a Cruz, pois a missão nasce e cresce
aos pés da cruz de Jesus. Missionário é alguém que sabe ser coerente e ser fiel ao chamado
que recebeu.
Pense
De onde vem a coragem para alguém ser missionário? Você teria coragem de ser missionário?
Disse Jesus: “Peçam, e lhes será dado! Procurem, e encontrarão! Batam, e abrirão a
porta para vocês! Pois, todo aquele que pede, recebe; quem procura acha: e a quem
bate, a porta será aberta.” (Lc 11,9-10)
Oração
Senhor, Pai amoroso e bondoso, a Ti, que enviastes em missão o Teu Filho, pedimos que nos
fortaleças, para a missão que nos designaste. Amém!
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08.10
MISSIONÁRIOS HOJE
Camilo Assunção foi um missionário de causas sociais e fez a vida de muita gente mudar e
melhorar. Ele foi um incansável batalhador na luta pelas políticas públicas na Zona Leste de
Manaus. Camilo Assunção era um bom pensador e escritor, encantava a todos com as suas
paródias. Seus textos vibrantes e fortes falavam da vida simples de quem vive com muita
dificuldade nas periferias de Manaus. Suas paródias eram tão interessantes, que crianças
passaram a cantá-las, com tanta animação e encanto, que tocava no coração de todos que as
ouviam. Ser missionário é isso, fazer o bem a quem precisa, colocando à disposição os próprios talentos. Outro exemplo acontece hoje com crianças que estudam música na Associação Dom Jorge Marskell, entidade criada pela educadora Sylvia Aranha, uma voluntária que
há 40 anos ajuda e encanta o povo de Itacoatiara, no Amazonas. Dessa forma, são muitos os
lugares e diversas as formas de ser missionário.
Pense
Que tipos de missão você conhece?
Disse Jesus: “Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo,
espalha.” (Lc 11,23)
Oração
Senhor Jesus, que enviaste a Tua Igreja em missão, aqui estamos também nós, como Teus
filhos, para assumir nossa vocação missionária. Amém!
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11.10
MISSIONÁRIAS HOJE
Toda a profissão que responde a uma vocação pode ser uma forma de ser missionário.
Quando a missão responde a um chamado de Deus, a pessoa dá a sua contribuição para tornar este mundo melhor. É assim com a missão de ser jornalista, por exemplo. Pois, quando
o jornalista tem compromisso com a vida, com a verdade e com a justiça, presta um serviço
para que todos possam se orientar. Assim são as jornalistas Ana Celia Ossame e Ivânia Vieira.
Ana é uma jornalista muito amiga de crianças. Foi premiada pelas reportagens que produziu
e que retratavam a realidade de diversas crianças e das boas iniciativas da comunidade para
protegê-las. Já Ivânia é professora que forma jornalistas. Ela produz e publica textos que
questionam as injustiças, as várias formas de violência, contra as mulheres. Mas principalmente escreve e informa sobre situações de mulheres afros e as mulheres dos ameríndios,
que são muito desrespeitadas no Brasil.
Pense
Como uma profissão pode ser também uma missão?
Disse Jesus: “De fato, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também
será o Filho do Homem para esta geração.” (Lc 11,30)
Oração
Senhor, derrama Tua água viva, fecunda os campos missionários e faz germinar novas sementes de justiça e de paz. Amém!
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12.10
DIA DAS CRIANÇAS E DIA DE NOSSA SENHORA APARECIDA
Jesus tinha saído da Galileia e se dirigia para a Judeia. Uma multidão o acompanhava. Aproximaram-se de Jesus alguns homens. Esses homens traziam suas crianças, a fim de que
Jesus lhes impusesse as mãos. Eles acreditavam na força que tinha a palavra do Mestre.
Assim, pediam a Jesus que orasse para a felicidade de suas crianças. Mas os discípulos de
Jesus repreenderam esses homens, para que se afastassem com as crianças dali. Eles achavam que a barulheira incomodasse. Entretanto, Jesus, imediatamente lhes disse: “Deixai os
pequeninos, e não os impeçais de virem a mim, pois deles é o reino dos céus”. E Jesus, na
sua paciência e dedicação com que tratava todas as pessoas, impôs as mãos sobre cada uma
das crianças e as abençoou. “Em verdade vos digo, que quem não receber o reino de Deus
como criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos braços e impondo-lhes
as mãos, as abençoou.” E hoje confiemos nossa vida a quem por primeiro cuidou de Jesus, e
hoje cuida de nós, a nossa mãe, Nossa Senhora Aparecida.
Pense
O que uma criança tem de tão importante que chamou a atenção de Jesus?
“A mãe de Jesus disse aos que estavam servindo: ‘Façam o que ele mandar.’” (Jo 2,5)
Oração
Nossa Senhora Aparecida, Mãe de Deus e nossa, lança sobre nós o Teu olhar. A Ti recorremos
e pedimos que nos proteja e guie nosso caminho. Amém!
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14.10
MISSIONÁRIAS HOJE
Entre muitos missionários e missionárias, hoje destacamos o serviço e a doação missionária
de duas Irmãs. Foi na simplicidade e na dedicação que Irmã Helena Augusta e Irmã Alzira
Fritzez doaram seu tempo e suas vidas pelo bem de pessoas que cresceram com mais saúde
e dignidade de vida. Nos vários bairros de Manaus, entre as décadas de 80 e 90, graças à
coragem e determinação de Irmã Helena Augusta, a população lutou e teve direito a casa
para se abrigar. Irmã Helena Augusta organizava e coordenava os sem teto, buscando, junto
ao poder público, o direito a uma morada. Para isso, Irmã Helena Augusta denunciava o
descaso dos governos e a falta de políticas de moradia para os mais pobres, e nem sempre
foi compreendida, pois achavam que ela apenas queria tumultuar. Já a Irmã Alzira Fritzen, é
também outra religiosa que doou sua vida ao povo amazonense. Trabalhou na Comissão Pastoral da Terra (CPT), acompanhou várias famílias em áreas de ocupações, e contribuiu muito
na formulação da política de segurança alimentar no Estado do Amazonas e no combate à
fome e à miséria.
Pense
Você é alguém que se preocupa e contribui com vida missionária?
Disse Jesus: “Mas, ai de vocês, fariseus, porque vocês pagam o dízimo da hortelã, da
arruda e de todas as outras ervas, mas deixam de lado a justiça e o amor de Deus.”
Oração
Senhor, agradecemos porque Tu nos orientas para assumir nossa missão neste mundo.
Abençoa os que estão hoje cumprindo com sua missão. Amém!
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14.10
MISSIONÁRIOS HOJE
O pastor John Allen e a esposa Lena, que é parteira e enfermeira, trabalham como missionários em Papua Nova Guiné há muitos anos. O casal americano busca promover os valores
cristãos. "Não se trata de fazer com que as pessoas creiam como a gente crê", diz o pastor.
"É sobre fazer as pessoas verem por si próprias que Deus tem um plano para a humanidade em geral e para cada um, em particular." O casal abriu uma clínica médica há 10 anos
para atender o povo Kamea, na Província do Golfo. Cinco cidadãos locais e três enfermeiros
americanos trabalham com eles no Centro de Saúde Kunai. Além de tratar enfermidades e
ferimentos, a equipe tem uma série de programas de atendimento a mulheres grávidas e a
recém-nascidos. Allen afirma que a melhor maneira de aprender sobre um povo é "sentar na
lama como eles, comer a comida deles, dormir nas cabanas que eles usam, se divertir com os
jogos que eles desenvolvem e carregar com eles os fardos que enfrentam".
Pense
O que é para você fazer o bem? Que bem você faz?
“Jesus respondeu: “Ai de vocês também, especialistas em leis! Porque vocês impõem
sobre os homens cargas insuportáveis, e vocês mesmos não tocam essas cargas.”” (Lc
11,46)
Oração
Senhor, queremos assumir os desafios que se apresentam à nossa vida. Ajuda-nos a cumprir
nossa missão com a alegria e dedicação. Amém!
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15.10
O PROFESSOR
Dar aula é muito bom. É querer compartilhar conhecimento, propagar informação verídica.
Dar aula exige esforço, dedicação, preparo. Mas dar aula não é ser professor. Porque dar
aula é uma atividade. Já ser professor é uma das formas mais genuínas de amor. Dizia Paulo
Freire, “eu nunca poderia pensar em educação sem amor. Por isso que o professor acaba
por viver muitas vidas além da sua própria vida. O professor vivencia o crescimento, os obstáculos, as crises, as brigas entre amigos, os problemas de casa, as angústias, os caminhos,
as alegrias, as conquistas. E o professor se transforma, não tem medo de se expor, de se
mostrar humano e de também ser pessoa vulnerável. No fim das contas, ser professor é um
lance de amor. Às vezes é sofrido. Às vezes é maçante. Como todo amor. Mas é uma dessas
paixões avassaladoras que vicia e que quem sente já não consegue ver sentido em viver
sem professorar”.
Pense
Para você, quem é o professor?
Disse Jesus: “Até mesmo os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não
tenham medo! Vocês valem mais do que muitos pardais.” (Lc 12,7)
Oração
Agradecemos, Senhor, e pedimos por nossos professores. Dá-nos que com eles aprendamos
a partilhar, a amar e a ter a generosidade da doação. Amém!
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18.10
MISSIONÁRIAS HOJE
Mais histórias de missionárias que entregaram suas energias para que crianças, adolescentes e jovens pobres tivessem mais saúde e mais respeito aos seus direitos. A Irmã Giustina
Zanato muito lutou, estudou e aprendeu, por isso pôde ajudar na criação do Estatuto da
Criança e Adolescente – ECA. Foi fruto de muito esforço e luta, foi o trabalho de muitas
mãos, e o envolvimento de muitas vozes. A Irmã Giustina Zanato também foi uma missionária fundamental que, por dedicação incansável, contribui muito para a criação da Pastoral da
Criança e a Pastoral do Menor no Amazonas. Igualmente uma enfermeira italiana missionária, chamada de Nádia Vettori, foi incansável na luta pelos direitos dos hansenianos e pela
implantação da Pastoral da Criança. Nádia Vettori conseguiu salvar a vida de milhares de
crianças, com o acompanhamento de gestantes e de recém-nascidos.
Pense
Você doa de seu tempo e de seu conhecimento para os que, próximos a você,
têm dificuldades?
Disse Jesus: “A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao
dono da colheita que mande trabalhadores para a colheita.” (Lc 10,2)
Oração
Senhor, ensina-nos a caminhar juntos, para que sejamos testemunhas missionárias da alegria do Teu Evangelho. Amém!
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19.10
MISSIONÁRIOS HOJE
Também inúmeros são os padres dedicados às causas das populações que não têm oportunidades de estudo, saúde e moradia. São padres que se consagram a Deus e doam suas vidas
em prol das pessoas mais sofridas. Por exemplo, temos padres como: O Padre Humberto
Guidotti coordenou a Comissão de Direitos Humanos da Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil, a CNBB, e a Comissão Pastoral da Terra, a CPT, no Amazonas. O Padre Ricardo Zanchin
fundou o Movimento Comunitário Vida e Esperança, a MCVE, além de coordenar o trabalho
de uma instituição da Igreja Católica que trabalha com ações nas comunidades mais carentes
do mundo inteiro, e que se chama Cáritas, na Arquidiocese de Manaus. O Padre Luis Giuliani
ajudou perseguidos e presos políticos, e em Manaus conseguiu legalizar a primeira rádio
comunitária registrada. Há ainda o Padre Rogério Ruvoletto, que foi assassinado em Santa
Etelvina, porque denunciava a falta de segurança nesse bairro, e tinha grande preocupação
com os jovens, vítimas de dependência química e da violência. Já o Padre Marcelo Bertolusso,
ajudou a implantar o projeto Pró-Menor Dom Bosco, no bairro Alvorada.
Pense
Vocês, Padres ou Pastores missionários que têm um trabalho dedicado aos pobres? O que
fazem, e como agem no trabalho?
Disse Jesus: “Felizes dos empregados que o senhor encontrar acordados quando chega.
Eu garanto a vocês: ele mesmo se cingirá, os fará sentar à mesa, e, passando, os servirá.” (Lc 12,37)
Oração
Senhor, nós, que hoje somos enviados em missão, Te pedimos que na alegria do Evangelho
não tenhamos medo de ir ao encontro dos mais necessitados. Amém!
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20.10
MISSIONÁRIOS HOJE
Dentre os missionários que deveríamos destacar neste mês, muitos não cabem nos nossos
relatos. Acontece que são muitos os missionários e missionárias que lutam pelo bem e por
uma vida melhor de pessoas que, muitas vezes, não têm ninguém por elas. Assim vamos lembrar, por exemplo, na causa dos haitianos atingidos pelo terremoto, que vieram para o Brasil,
passando pelo Amazonas. O Padre Gelmino Costa moveu montanhas para acolhê-los com
abrigo, alfabetização da língua e orientação para o trabalho. Foi um pai e irmão para pessoas
que chegavam em busca de uma oportunidade na vida e sem ter ninguém por elas. Também
a Irmã Santina Perin trabalhou e doou-se por 22 anos no Haiti. No Haiti, Irmã Santina Perin
conheceu a enorme pobreza desse povo, com ele chorou, denunciando ao mundo a falta de
condições de vida e a opressão que vivem.
Pense
Que mulher você lembra ou conhece que é uma missionária de Deus, hoje, pelo que faz?
Disse Jesus: “A quem muito foi dado, muito será pedido; a quem muito foi confiado,
muito mais será exigido.” (Lc 12,48)
Oração
Senhor, acompanha os missionários e as missionárias que doam suas vidas longe da família
e da pátria, para que não lhes faltem a alegria do Evangelho. Amém!
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21.10
MISSIONÁRIO HOJE
Tom Catena é um médico cirurgião norte-americano que foi numa missão para ajudar no
Sudão. Mesmo com o desencadeamento de uma guerra civil local, Tom Catena não quis
abandonar sua missão, e continuou servindo no Sudão. Ele serve, como missionário, o povo
que habita as Montanhas Nuba, sul do Sudão, devastada pela guerra nos últimos anos. Ele
é o único cirurgião na região, e administra o Hospital Mãe da Misericórdia, no meio de uma
região remota. A região, que é rica em petróleo, é vítima de bombardeios aéreos do próprio presidente do país, Omar al-Bashir. Tom Catena é um cristão, morando hoje em meio
a um país majoritariamente muçulmano, e costuma dizer que está determinado a salvar
vidas. Duas coisas são muito importantes para Tom Catena, a primeira é a fé, gosta muito de
estudar a Bíblia; e a segunda, o seu amor pelo povo Nuba. No hospital que administra, Tom
Catena cuida com igual compaixão de pacientes muçulmanos e cristãos que sofrem com desnutrição, lepra, doenças tropicais, e ferimentos graves infligidos pelos bombardeios.
Pense
Você sente apelo para fazer uma ação entre os necessitados?
Disse Jesus: Então, os justos lhe perguntarão: “Senhor, quando te vimos com fome e te
demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E, quando te vimos estrangeiro e
te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E, quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos
ver-te? E, respondendo o Rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que, quando o fizestes a
um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes.” (Mt 25, 37-40)
Oração
Senhor, multiplica em nós os gestos de partilha de vida e de dons, para que sejamos mais
solidários e cuidadosos com os mais necessitados. Amém!
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22.10
MISSIONÁRIOS HOJE
São dezenove sacerdotes, um seminarista e uma leiga, vítimas de uma emboscada, após a
celebração da Missa, na cidade de Kintambo, na África. Comoveu muito a morte de Thérese
Deshade Kapangala, da República Democrática do Congo. Ela tinha apenas 24 anos de idade
e estava se preparando para começar seu caminho com as Irmãs de uma Congregação Religiosa. Ela foi assassinada, em janeiro 2018, pela violenta repressão dos militares que tentavam sufocar os protestos contra as decisões do Presidente Kabila, promovidos por leigos
católicos em todo o país. Thérese, que cantava no coro da paróquia, e era muito ativa na
Legião de Maria, havia participado da Missa na cidade de Kintambo, ao norte de Kinshasa.
Logo depois, ela tentou organizar uma marcha de protesto. O exército estava do lado de fora
da igreja e abriu fogo contra os manifestantes que buscavam abrigo no templo. Thérese foi
atingida ao tentar, com seu corpo, proteger uma criança.
Pense
Você sabe que o martírio, que é doar a vida por alguém, faz parte da vida do missionário?
Disse Jesus: “Quando, pois, você está para se apresentar com seu adversário diante
do magistrado, procure resolver o caso com o adversário enquanto estão a caminho,
senão este o levará ao juiz, e o juiz entregará você ao guarda, e o guarda o jogará na
cadeia.” (Lc 12,58)
Oração
Senhor, assim como o Teu amor não tem limites, dá-nos um coração capaz de amar e de ser
solidário com os mais necessitados. Amém!
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25.10
MISSIONÁRIOS HOJE
Há missionários que, por juramento de uma profissão de cuidar da vida, lutam independente
de ter uma motivação religiosa. Assim, por exemplo, é o médico Menabarreto. O médico
dedica toda a sua atuação profissional e seus conhecimentos para o fortalecimento da saúde
pública no Brasil. Ele trabalha e defende o Sistema Único de Saúde, o SUS. Luta muito pela
conscientização do cidadão e do poder público quanto à importância de ter um bom sistema
de saúde pública preventiva. Da mesma forma, pode-se destacar a dedicação do médico psiquiatra Rogélio Casado. Rogério é um médico que não admite a discriminação na psiquiatria
em relação aos doentes mentais. É um batalhador que luta e cobra, de forma intransigente,
que os órgãos públicos cuidem para que haja uma política antimanicomial, quer dizer, uma
ação para que o doente seja tratado com mais humanidade junto à sua família, e não seja
isolado num manicômio.
Pense
Que profissional você lembra agora que é um missionário, porque luta pelo bem comum?
“Jesus dirigiu-se à mulher doente, e disse: “Mulher, você está livre da sua doença.” Toda
a multidão se alegrava com as maravilhas que Jesus fazia.” (Lc 12,12;17)
Oração
Senhor, dá-nos a coragem de Te seguirmos e construir em cada um de nós uma atitude acolhedora da vida, que respeite o outro na sua integridade. Amém!
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26.10
MISSIONÁRIOS HOJE
Os Padres Joseph Gor e Felix Tyolaha foram missionários na Nigéria. Aconteceu um massacre
brutal em que ambos foram mortos por pastores jihadistas, nos povoados de Mbalom, no
Estado de Benue, que fica na parte central do país. Em Benue, ao norte, há predominância
muçulmana, enquanto ao sul, em grande parte, habitam os cristãos. O massacre ocorreu
na madrugada de 24 de abril de 2018, durante a Missa; quando muitos fiéis ainda entravam
na igreja, vários tiros foram disparados por um grupo armado. Dezenove pessoas, incluindo
os dois padres, foram mortas a sangue frio. A seguir, os bandidos entraram no povoado,
saquearam e destruíram mais de 60 casas. Outra morte foi a do muito amado Padre Albert
Toungoumale-Baba, de 71 anos, na Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, na região de Bangui, capital da República Centro-Africana. Ali também aconteceu um massacre que provocou a morte de pelo menos 16 pessoas, e que causou uma centena de feridos. Um grupo
armado atacou a paróquia, enquanto Padre Albert estava celebrando a Missa na presença de
alguns fiéis.
Pense
Você coloca em suas orações a vida dos missionários que estão sempre em perigo?
Jesus disse: “Com o que eu poderia comparar o Reino de Deus? Ele é como o fermento
que uma mulher pega e mistura com três porções de farinha, até que tudo fique fermentado.” (Lc 13,20-21)
Oração
Senhor, ajuda-nos, para que saibamos fortalecer as pessoas que apoiam e participam da
construção de um mundo de comunhão, de amor e de paz. Amém!
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27.10
MISSIONÁRIAS HOJE
Mulheres como Francy Junior são reconhecidas e necessárias para ajudar a ver, buscar e
garantir os direitos das mulheres. São mulheres que lutam contra as discriminações e os
racismos ainda existentes nos dias de hoje e, muitas vezes, bem próximo onde vivemos. São
mulheres de esperança que lutam e acreditam que é possível existir um mundo de igualdade
de direitos para todos e todas. A história de vida de Francy Junior mostra a superação das
adversidades de ser mulher, numa sociedade machista, e é inspiração para os que lutam
pelos direitos humanos. Da mesma forma, é a história de Valdenora Rodrigues. Uma mulher
que dedica toda a sua vida para combater os preconceitos enfrentados pelas vítimas da hanseníase. As políticas voltadas para garantir a saúde dos hansenianos em Manaus e região, e o
Movimento de Reintegração das Pessoas atingidas pela Hanseníase são frutos da luta dessa
dedicada e destemida mulher.
Pense
Lembre agora de uma mulher muito especial e que é importante para você.
Disse Jesus: “Há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos.” (Lc 13,30)
Oração
Senhor, nós Te pedimos que abençoes os campos de missão. Que nós também possamos
produzir frutos na nossa missão de estudantes. Amém!
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28.10
De acordo com relatório da Igreja Católica do Brasil, também o continente Americano pagou
um alto tributo de vidas de missionários em 2018. Foram assassinados doze padres, sendo
sete somente no México, e ainda três leigos. Entre as vítimas, chama atenção a história do
Padre Juan Miguel Contreras García. O mesmo tinha sido ordenado sacerdote pouco antes
de morrer. Padre Juan Miguel tinha apenas 33 anos, quando, na noite de 20 de abril de 2018,
foi morto no final da Missa que celebrava na Paróquia São Pio de Pietrelcina, em Tlajomulco,
Estado de Jalisco, no México. Padre Juan Miguel estava ali substituindo outro sacerdote que
também estava ameaçado de morte. Um comando invadiu a igreja dirigindo-se à sacristia,
onde abriu fogo contra o sacerdote.
Pense
O que pode atrair um jovem para ser Padre e doar a vida como missionário?
Disse Jesus: “Vocês não me verão mais, até que chegue o tempo em que vocês mesmos
dirão: Bendito aquele que vem em nome do Senhor.” (Lc 13,35)
Oração
Senhor, aqui estamos para assumir nossa vocação missionária. Como discípulos missionários, queremos anunciar o Evangelho e semear a vida. Amém!
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29.10
Padre Riudavets Carlos Montes, espanhol jesuíta, da Sociedade de Jesus, doou sua vida no
trabalho com indígenas. Tinha verdadeiro encanto na sua missão, que era estar junto, aprender sabedorias milenares e, com muita humildade, ser ali a bondade e o amor de Jesus. Aos
73 anos, Padre Riudavets Carlos Montes foi encontrado amarrado e com sinais de violência
numa comunidade indígena peruana de Yamakentsa. Até hoje é um mistério o que aconteceu, pois Padre Riudavets havia trabalhado com centenas de líderes indígenas e era totalmente dedicado à sua missão de defender os indígenas e suas culturas. Ele amava muito a
comunidade onde estava, e também era muito amado e querido por seus membros. Enfim,
Padre Riudavets Carlos Montes é considerado um missionário em terras estrangeiras, e que
teve sua vida entregue aos indígenas peruanos de Yamakentsa.
Pense
O que será que leva um missionário a dedicar sua vida, mesmo sabendo que corre muitos
perigos?
“Num dia de sábado, aconteceu que Jesus foi comer em casa de um dos chefes dos fariseus, que o observavam.” Disse a eles: “Se alguém de vocês tem um filho ou um boi que
caiu num poço, não o tiraria logo, mesmo em dia de sábado?” E eles não foram capazes
de responder a isso.” (Lc 14,1;6)
Oração
Senhor, dá-nos fé e confiança para também lançarmos as sementes de nossa doação e
entrega no trabalho missionário a nós confiado. Amém!
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A VIDA, UM PROJETO DE VIDA!
Projeto de vida é um chamado feito a uma pessoa, e que precisa de uma resposta. A resposta
começa com o sentimento e a vontade profunda de ser feliz. O projeto de vida tem ligação
direta com a felicidade da pessoa, pois o que o coração humano deseja de verdade é ser feliz.
Assim, o projeto de vida primeiro nasce de uma necessidade interna forte, e daí são traçados
passos que levarão a um plano de ação para a vida. No entanto, é preciso ter muito claro,
quais são os valores que não se pode abrir mão, para que os sonhos com o destino de ser feliz
não sejam frustrados. A partir dos valores, algumas ações devem ser priorizadas, como estudar, ter saúde, moradia, condições para aprender e crescer, ser respeitado e tantos outros.
Acontece que o projeto de vida traçado nem sempre se cumpre. Por isso é projeto, quer dizer,
projeta-se, e conforme anda, precisa e deve ser ajustado ou até mudado, de acordo com a
pessoa que vai também se conhecendo, percebendo e sentindo. De qualquer forma, é muito
importante que a pessoa saiba o que realmente quer fazer da sua vida, tendo consciência
que precisa lutar para conseguir e realizar.
O importante é ter um projeto de vida que tenha um objetivo forte, grande e claro, o que não
significa que não terá enormes desafios. Mas, se é desejo do coração e necessidade para uma
vida feliz, o projeto de vida é fundamental para que a pessoa possa cumprir os verdadeiros
sonhos do coração e apostar na felicidade de ser alguém e de contribuir com a humanidade.

É TEMPO DE SABER: QUAL SERÁ MEU PROJETO DE VIDA?
FELIZ NOVEMBRO!
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01.11
DIA DE TODOS OS SANTOS
O dia de Todos os Santos é uma festa celebrada em honra a todas as pessoas que se destacaram em vida fazendo o bem, querendo um mundo melhor, fazendo os outros felizes. São
chamados de santos ou até de mártires. Muitos conhecemos, mas há uma imensidão destas
pessoas que não temos a mínima informação. Por isso, há várias razões que justificam realizar a festa de todos os Santos. A primeira é resgatar, na nossa lembrança, aqueles cujos
nomes não são citados ou registrados, mas, sabemos que estão em Deus por tanto bem que
fizeram, pela vida que doaram. É também uma celebração para prestar homenagem a todos
os Santos que estão na glória de Deus e são, para todos nós, motivos de imensa alegria, pois
são irmãos e irmãs nossos que souberam viver em Jesus Cristo, e que pela graça de Deus
alcançaram a plenitude da vida eterna. Esta festa de hoje é celebrada por cristãos de diferentes igrejas. É uma celebração que começou ainda em Antioquia, no Oriente, no século IV, e no
Ocidente, em Roma, no século VI da Era Cristã.
Pense
O que é ser santo para você?
Jesus afirma para todos os santos: “Fiquem alegres e contentes, porque será grande
para vocês a recompensa no céu.” (Mt 5,12)
Oração
Senhor, hoje pedimos que todos os Santos de Deus roguem por nós e intercedam junto a Ti
para que também nos tornemos santos. Amém.
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02.11
DIA DE FINADOS, DIA DA ESPERANÇA CRISTÃ
A celebração do dia de Finados é para nos lembrar do dia da esperança. A esperança de que
um dia alcançaremos a glória de Deus, e junto a Ele estaremos na sua bondade e alegria de
Pai que recebe um filho. Celebrar finados, ou o dia da nossa esperança, é uma oportunidade
para fazermos uma reflexão e pensar sobre a vida. Sabemos que, aqui na terra, nossa vida
tem um tempo determinado por Deus, é apenas uma questão de tempo para tudo o que Ele
criou. Sabemos também que para a eternidade só levaremos o bem que fizermos, mais nada
poderemos levar. Levaremos, assim, só e apenas todo o bem que tivermos feito para nós e
para os outros. Portanto, de nossa parte, deve ser uma tomada de consciência, de que ser
feliz e viver bem não significa dizer que vamos acumular tesouros, prazeres ou glórias agora.
Mas fazer o bem é nos preparar para viver eternamente na bondade de nosso Pai do céu.
Pense
O que é ter esperança para você?
A missão que nos cabe é também, como Jesus, indicar o caminho de vida. “Jesus viu
as multidões, subiu à montanha e sentou-se. Os discípulos se aproximaram, e Jesus
começou a ensiná-los: “Felizes os pobres em espírito, porque deles é o Reino do Céu.”
(Mt 5,1-3)
Oração
Senhor, ajuda-me a ouvir a Tua Palavra que me abraça, sustenta, impulsiona e me encoraja
a superar os desafios. Amém!
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03.11
O DESCONTENTE
Um homem descontente com a sorte queixava-se de Deus. Deus dizendo: o Senhor dá aos
outros as riquezas, e a mim não dá coisa alguma. Como é que posso ser feliz nesta vida, sem
possuir nada? Um velho ouviu estas palavras e lhe disse: Por acaso você é tão pobre quanto
diz? Deus não lhe deu, porventura, saúde e toda a sua juventude? Não digo que não, até me
orgulho bastante da força e energia da minha juventude. O velho então pegou na mão direita
do homem, e lhe perguntou: Deixe-me cortar esta mão por mil dinheiros? Nem por doze mil!
E a esquerda? Também não! E por dez mil dinheiros você ficaria cego por toda vida? Nem um
olho daria por tal dinheiro! (Autor desconhecido)
Pense
Você é uma pessoa agradecida com o que recebe de Deus?
Jesus diz que a maior riqueza não são os bens materiais. “Qualquer de vocês, se não
renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo.” (Lc 14,33)
Oração
Senhor, obrigado pelo dom de viver, pelo dom de poder manifestar meus sentimentos. Obrigado pela capacidade de amar e de receber amor. Amém!
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04.11
A JOIA PERDIDA
Atravessando o deserto, um viajante viu um árabe ao pé de uma palmeira. A pouca distância
repousavam os seus cavalos, pesadamente carregados com valiosos objetos. Aproximou-se
dele e disse: Você parece muito preocupado. Posso ajudar em alguma coisa? Ah!, respondeu
o árabe com tristeza. Estou muito aflito, porque acabo de perder a mais preciosa de todas
as joias. Que joia era essa? – perguntou o viajante. Era uma joia como jamais haverá outra
– respondeu o seu interlocutor. Estava talhada num pedaço de pedra da vida, e tinha sido
feita na oficina do tempo. Era adornada por vinte e quatro brilhantes, e em volta dos quais
se agrupavam sessenta menores. Você verá que tenho razão em dizer que joia igual jamais
poderá reproduzir-se. Por minha fé – disse o viajante – a sua joia devia ser muito preciosa
mesmo. Mas será possível que com muito dinheiro se possa fazer outra igual? Voltando a
ficar pensativo, o árabe respondeu: A joia perdida era um dia, e um dia que se perde jamais
se torna a encontrar.
Pense
Como você aproveita das horas de seu tempo?
Jesus indica a maior alegria do céu. “Haverá no céu mais alegria por um só pecador
que se converte, do que por noventa e nove justos que não precisam de conversão.”
(Lc 15,7)
Oração
Senhor, dá-nos um coração simples, para que possamos estar abertos ao amor que acolhe e
respeita a vida. Amém!
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05.11
A BOMBA D´ÁGUA
Um homem perdido no deserto estava prestes a morrer de sede. Chegou a uma cabana
velha, sem janelas e sem teto. Andou e encontrou uma sombra e se acomodou. Olhando, viu
uma velha bomba de água, enferrujada. Foi até a bomba, agarrou a manivela e começou a
bombear. Nada aconteceu. Desapontado, caiu prostrado. Notou que ao seu lado havia uma
velha garrafa. Olhou-a, limpou-a e leu um recado que dizia: você precisa primeiro preparar
a bomba derramando sobre ela toda a água desta garrafa. Depois faça o favor de encher a
garrafa antes de partir, para o próximo viajante. O homem tirou a rolha da garrafa e, de fato,
lá estava a água. A garrafa estava cheia de água! E se viu num dilema. E se bebesse aquela
água? E se despejasse toda aquela água na velha bomba e ela não funcionasse? Que fazer?
Despejar a água na velha bomba e esperar vir a ter água, ou beber a água da velha garrafa?
Com relutância, o homem despejou toda a água na bomba. Em seguida, agarrou a manivela
e começou a bombear, e a bomba pôs-se a ranger. E nada aconteceu! E a bomba rangendo e
chiando. Então, surgiu um fiozinho de água, depois, um pequeno fluxo e, finalmente, a água
jorrou. Para alívio do homem, a bomba velha fez jorrar água fresca e cristalina. Ele encheu
a garrafa e bebeu dela. Encheu-a outra vez e tornou a beber. Em seguida, encheu a garrafa
para o próximo viajante. Arrolhou-a e acrescentou uma pequena nota: creia, funciona. Você
precisa dar toda a água antes de poder obtê-la de volta. (Autor desconhecido)
Pense
Num dilema, numa dúvida, você consegue pensar também o que é bom para os outros?
Jesus mostra que é muito diferente ser esperto, dar um jeitinho daquilo que é a luz de
Deus. “Os que pertencem a este mundo são mais espertos, com a sua gente, do que
aqueles que pertencem à luz.” (Lc 16,8)
Oração
Senhor, dá-me um coração manso, bom e humilde para que eu possa estar atento às necessidades dos outros. Amém!
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08.11
UM PÁSSARO NA MÃO
Diz uma lenda que vivia, num pequeno e longínquo país, um velho sábio. Ele tinha a fama de
responder acertadamente a qualquer pergunta. Com o tempo, essa fama chegou até o rei
e este, enciumado com o prestígio do sábio, resolveu acabar com aquele estado de coisas.
Arquitetou um plano para desmoralizar o sábio: iria apresentar-se a ele, levando um pequeno
pássaro vivo, escondido em uma das mãos, conservando ambas as mãos atrás das costas.
Então, perguntaria a ele se o pássaro estaria vivo ou morto. Se ele dissesse vivo, esmagaria o
pássaro, e ele morreria; se ele dissesse morto, abriria a mão, e o pássaro voaria. De qualquer
maneira, ele não poderia acertar, ficando desmoralizado. Um dia, em frente do ancião, o rei
disse em tom amistoso: Meu bom homem, o senhor é considerado o maior sábio de meu
reino, pois sempre dá a resposta certa para todas as perguntas. Em uma das minhas mãos,
atrás das costas, tenho um pequeno pássaro. Responda-me. Ele está vivo ou está morto?
Então o sábio, conhecendo bem o rei, calmamente respondeu: Majestade, se o pássaro está
vivo ou morto, depende única e exclusivamente de sua vontade. (Autor desconhecido)
Pense
Você reconhece e respeita a inteligência que é dada a cada um? Como você utiliza a sua
inteligência?
Assim disse Jesus: “Se o seu irmão peca contra você, chame a atenção dele. Se ele se
arrepender, perdoe. Se ele pecar contra você sete vezes, dizendo: ‘Estou arrependido’,
você deve perdoá-lo.” (Lc 17,3-6)
Oração
Senhor, dá-me a graça de viver e dizer sempre a verdade. Dá-me a alegria de levar uma vida
verdadeira e íntegra. Atende-me, Senhor. Amém!
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09.11
O SABOR DA DOR
O velho Mestre pediu a um jovem triste que colocasse uma mão cheia de sal em um copo
d'água e bebesse. Qual é o gosto? – perguntou o Mestre. Ruim – disse o aprendiz. O Mestre
sorriu e pediu ao jovem que pegasse outra mão cheia de sal e levasse a um lago. Os dois
caminharam em silêncio, e o jovem jogou o sal no lago. Então o velho disse: Beba um pouco
dessa água. Enquanto a água corria do queixo do jovem, o Mestre perguntou: Qual é o gosto?
Bom! – Disse o rapaz. Você sente o gosto do sal? – perguntou o Mestre. Não, disse o jovem.
O Mestre então se sentou ao lado do jovem, pegou sua mão e disse: A dor na vida de uma
pessoa não muda. Mas o sabor da dor depende de onde a colocamos. Quando você sentir
dor, a única coisa que você deve fazer é aumentar o sentido de tudo o que está à sua volta. É
dar mais valor ao que você tem do que ao que você perdeu. Em outras palavras: É deixar de
ser copo para tornar-se um lago. (Autor desconhecido)
Pense
Como você valoriza o que tem e o que conquistou no aprendizado deste ano?
Disse Jesus: “Quando tiverem cumprido tudo o que lhes mandarem fazer, digam: ‘Somos
empregados inúteis; fizemos o que devíamos fazer.” (Lc 17,10)
Oração
Senhor, faz de mim instrumento de Teu amor, para estar disponível e colaborar com minha
família e com meus amigos. Amém!
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10.11
APRENDI QUE...
Aprendi que se aprende errando. Que crescer não significa fazer aniversário. Que silêncio
é a melhor resposta, quando se houve uma bobagem. Que trabalhar não significa apenas
ganhar dinheiro. Que amigos a gente conquista mostrando o que somos. Que os verdadeiros
amigos sempre ficam com você até o fim. Que a maldade se esconde atrás de uma bela face.
Que não se espera a felicidade chegar, mas se procura por ela. Que quando penso saber de
tudo, ainda não aprendi nada. Que a natureza é a coisa mais bela da vida. Que amar significa
se dar por inteiro. Que um só dia pode ser mais importante que muitos anos. Que se pode
conversar com as estrelas. Que se pode confessar com a lua. Que ouvir uma palavra de carinho faz bem à saúde. Que dar um carinho também faz bem. Que sonhar é preciso. Que se
deve ser criança a vida toda. Que Deus não proíbe nada em nome do amor. Que o julgamento
alheio não é importante. Que o que realmente importa é a paz interior. (Autor desconhecido)
Pense
Qual é seu maior aprendizado deste ano? Você é grato a Deus, aos pais, professores e amigos
pelo que recebeu?
“Jesus lhe perguntou: ‘Não foram dez os curados? E os outros nove, onde estão? Não
houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro?’ E disse a ele:
‘Levante-se e vá. Sua fé o salvou.’” (Lc 17,17-19)
Oração
Senhor, que eu sinta Tua presença e que Tua verdade me sustente. Que eu saiba agradecer
por tudo o que me dás em cada dia de minha vida. Amém!
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11.11
A ARROGÂNCIA
Um jovem muito arrogante, que estava assistindo a um jogo de futebol, tomou para si a
responsabilidade de explicar a um senhor já maduro, próximo dele, porque era impossível a
alguém da velha geração entender a nova geração. Disse ele: Vocês cresceram em um mundo
diferente, um mundo quase primitivo. Disse bem alto, e de modo que todos em volta pudessem ouvi-lo. – Nós, os jovens de hoje, crescemos com Internet, celular, televisão, aviões a jato,
viagens espaciais, homens caminhando na lua, com espaçonaves tendo visitado Marte. Nós
temos energia nuclear, carros elétricos e a hidrogênio, computadores com grande capacidade e..., – fez uma pausa para tomar um gole de água. O senhor aproveitou do intervalo do
gole para interromper o estudante em sua ladainha e disse: Você está certo, filho. Nós não
tivemos essas coisas quando éramos jovens, porque estávamos ocupados em inventá-las. E
você, hoje, está sendo muito arrogante. O que você está fazendo hoje para a próxima geração? (Autor desconhecido)
Pense
O que você está construindo hoje para a geração que vem depois de você?
Jesus está sempre presente em nossa vida, para que não percamos o principal. “Chegarão dias em que vocês desejarão ver um só dia do Filho do Homem, e não poderão
ver. Como o relâmpago brilha de um lado a outro do céu, assim também será o Filho do
Homem.” (Lc 17,22;24)
Oração
Senhor, mestre da ternura e do amor, conduze-me nos caminhos do perdão e fortalece-me
na prática da Tua ternura com todos. Amém!
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12.11
SÓCRATES E A FOFOCA
Na Grécia antiga, Sócrates era um mestre reconhecido por sua sabedoria. Certo dia, o filósofo
se encontrou com um conhecido, que lhe disse: Sócrates, sabe o que acabo de ouvir sobre
um de seus alunos? Um momento, respondeu Sócrates. Antes de me dizer, gostaria que você
passasse por um pequeno teste. Chama-se, teste dos 3 filtros. Três filtros? Sim, continuou
Sócrates. Antes de me contar o que quer que seja sobre meu aluno, é bom pensar um pouco
e filtrar o que você vai me dizer. O primeiro filtro é o da verdade. Você está completamente
seguro de que o que me vai dizer é verdade? Bem. Acabo de saber. Então, sem saber se é
verdade, ainda assim quer me contar? Vamos ao segundo filtro, que é o da bondade. Quer me
contar algo de bom sobre meu aluno? Não, pelo contrário. Então, interrompeu Sócrates, você
quer me contar algo de ruim sobre ele, que não sabes se é verdade! Ora veja! Ainda podes
passar no teste, pois ainda resta o terceiro filtro, que é o da utilidade. O que quer me contar
vai ser útil para mim? Acho que não muito. Portanto, concluiu Sócrates, se o que você quer
me contar pode não ser verdade, não ser bom, e pode não ser útil, então para que contar?
(Autor desconhecido)
Pense
A fofoca faz parte da sua vida? O que você faz para não ser fofoqueiro?
Assim disse Jesus: “Quem procura ganhar a sua vida, vai perdê-la; e quem a perde, vai
conservá-la.” (Lc 17,33)
Oração
Senhor, dá-nos vossa bênção, para que sejamos construtores de comunhão e de paz. Que a
fé nos sustente e ampare em nossas necessidades. Amém!
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14.11
PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA
A proclamação da República ocorreu no final da década de 1880, e representa um grande
marco na História do Brasil. Foi um acontecimento que, além de mudar o sistema político
do país, provocou grande transformação em diversos âmbitos da sociedade. A proclamação
da República representa a transição da antiga forma de governo, baseada no rompimento
dos laços coloniais com Portugal, para a era republicana. Comemorada em todo o território
nacional, onde diversas cidades organizam festividades e atos cívicos, no dia 15 de novembro
celebra-se, no Brasil, o acontecimento que se passou no ano de 1889. Por meio desse evento
histórico, a monarquia foi derrubada no país, a família real foi expulsa do Brasil, e a república
foi instaurada.
Pense
Você sente orgulho de ser brasileiro?
Disse Jesus: “O que quer que eu faça por você?” O cego respondeu: “Senhor, eu quero
ver de novo.” Jesus disse: “Veja. A sua fé curou você.” (Lc 18,41-43)
Oração
Senhor, dá-me um coração grande, aberto à Tua Palavra e perseverante até o fim. Senhor,
que a Tua paz me acompanhe na minha missão de vida. Amém!

Ensino Fundamental II e Ensino Médio

253

Novembro

16.11
MEDIDAS PARA SAPATO
Certo homem de Cheng precisava comprar um novo par de sapatos. Primeiro mediu o tamanho dos seus pés e anotou num papel. Mas, quando foi para a rua, esqueceu-se de levar o
papel. Depois de entrar numa sapataria, disse consigo mesmo: Oh, me esqueci de trazer
as medidas, terei de voltar à minha casa para buscá-las. E assim o fez. Acontece que ao
regressar, a loja já estava fechada, e ele deixou de comprar o tão necessário par de sapatos. Ao ver a decepção do homem, um transeunte perguntou o que havia acontecido, e ele
explicou. E o transeunte perguntou: por que você não provou o sapato já direto nos pés?
Cheng respondeu: Eu confiava muito mais nas medidas que fiz, do que em mim mesmo.
(Hanfeitse, filósofo chinês)
Pense
Você confia nos seus sentimentos, no seu coração, nas suas intuições?
Jesus nos mostra que precisamos confiar nos nossos esforços. “Jesus lhe disse: ‘Hoje
a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. De
fato, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido.’” (Lc 19,9-10)
Oração
Senhor, que a fé nos fortaleça e que a bondade possa nos conduzir. Cuida, Senhor, daqueles
que enfrentam situações difíceis. Amém!
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17.11
FALHAS
Uma das coisas mais fascinantes na cidade de San Francisco, Califórnia, é ela estar localizada
sobre a falha de San Andreas. Este é um desnível no terreno da região que provoca pequenos
abalos sísmicos de vez em quando, mas também grandes terremotos de tempos em tempos.
Em San Francisco, você está deslumbrado com a arquitetura, a modernidade e a natureza,
caminhando pela cidade, apreciando a arquitetura, a baía, a famosa Golden Gate e, de uma
hora para outra, pode perder o chão. Ver tudo sair do lugar, ficar tontinho, tontinho. Assim
são também pessoas interessantes: têm falhas. Já pessoas perfeitas são como a cidade de
Viena, na Áustria. É vista e dita, por quem a conhece, como uma cidade quase perfeita, é
linda, sem fraturas geológicas, e onde tudo funciona muito bem. Pessoas, são como cidades,
não precisam ser excessivamente bonitas. Pessoas, como cidades, precisam ser limpas e
arrumadas, mas não a ponto de não possuírem defeitos. Pessoas, como cidades, têm que
estar disponíveis, cometer erros e pedir perdão depois. Aliás, pedir perdão sempre, para
poder ter crédito, e poder errar outra vez. Pessoas, como cidades, devem dar vontade de
visitar, devem ser calorosas, ser generosas, e abrir suas portas. (Júlio Clebsch, reescrito)
Pense
Quais são suas falhas? Quais são suas perfeições?
Jesus não quer a perfeição, Jesus quer a nossa fidelidade ao seu chamado e à missão
que nos cabe. “Muito bem, empregado bom. Como você foi fiel em coisas pequenas,
receba o governo de dez cidades.” (Lc 19,17)
Oração
Senhor, que és meu amparo e proteção, a Ti confio meus projetos e minhas intenções. Vem
em meu socorro nos momentos de incertezas. Amém!
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18.11
NO CURSO DE MEDICINA
No Curso de Medicina, o professor se dirige aos alunos e pergunta: Quantos rins nós temos?
Quatro! Responde um aluno. Quatro? Replica o professor, todo arrogante. O professor era
um ser humano daqueles que se comprazem em tripudiar sobre os erros dos outros. E foi
logo ordenando para o seu auxiliar de sala: Traga um feixe de capim, pois temos um asno na
sala! Replicou o aluno ao auxiliar do mestre: E, para mim, um cafezinho! O professor ficou
muito irado e expulsou o aluno da sala. Sabe quem era esse aluno? O humorista Aparício
Torelly Aporelly, que viveu entre 1895 e 1971, mais conhecido como o "Barão de Itararé". Mas,
ao sair da sala, o aluno ainda teve a audácia de corrigir o furioso mestre e disse: Professor, o
senhor me perguntou quantos rins "nós temos". "Nós", temos quatro: dois meus e dois seus.
(Autor desconhecido)
Pense
Qual a importância do respeito entre professor e aluno?
Jesus propõe o caminho da paz. “Jesus se aproximou, e quando viu a cidade, começou a
chorar. E disse: ‘Se também você compreendesse hoje o caminho da paz! Agora, porém,
isso está escondido aos seus olhos!’” (Lc 19,41-42)
Oração
Senhor, acompanha-nos em cada decisão que precisamos tomar. Que sejamos dóceis ao Teu
Espírito, e que possamos nos apoiar como verdadeiros amigos. Amém!

Ensino Fundamental II e Ensino Médio

256

Novembro

19.11
ALGUÉM AMA VOCÊ? VOCÊ AMA ALGUÉM?
Alguém, no dia de hoje, já lhe deu carinho ou amor? Alguém lhe tratou com respeito, ou falou
do seu valor? Se nada disso foi feito, não fique triste, pois o ser humano esquece e nem sempre reconhece o valor das pessoas. Deus, contudo, jamais irá esquecer de você. Ele tem um
grande amor por você, por mais que você não o veja, e Ele fisicamente não apareça. Diariamente, Ele está contigo. E saiba que é o seu melhor amigo. Se nada disso você percebe, você
não sabe o que está perdendo. Quando se der conta, e sair de você mesmo, encontrará o
sentido para a vida, e a sua existência ficará mais florida. (Autor desconhecido)
Pense
Você já disse para alguém, no dia de hoje, que o ama? Você hoje já falou para Deus que
depende d’Ele e que O adora?
Jesus defende a sua casa, a casa de Deus. Jesus também nos defende, porque Ele nos
ama. “Jesus entrou no Templo, e começou a expulsar os que aí vendiam. E disse: “Está
nas Escrituras: ‘Minha casa será casa de oração.’ Porque o povo todo ficava fascinado,
quando ouvia Jesus falar.”” (Lc 19,45-46;48)
Oração
Senhor, conduze-nos para o bem e leva-nos ao encontro do outro. Que o amor marque este
nosso dia e que possamos permanecer na Tua presença. Amém!

Ensino Fundamental II e Ensino Médio

257

Novembro

22.11
AS ABÓBORAS
Era uma vez um cocheiro que dirigia uma carroça cheia de abóboras. A cada solavanco da
carroça ele olhava para trás e via que as abóboras estavam todas desarrumadas. Então ele
parava, descia e colocava-as novamente no lugar. Mal reiniciava sua viagem, lá vinha outro
solavanco, e tudo se desarrumava de novo. Então ele começou a ficar desanimado e pensou: Jamais vou conseguir terminar minha viagem! É impossível dirigir nesta estrada de terra
conservando as abóboras arrumadas. Quando estava assim pensando, passou à sua frente
outra carroça cheia de abóboras, e ele observou que o cocheiro seguia em frente e nem
olhava para trás: as abóboras que estavam desarrumadas organizavam-se sozinhas no próximo solavanco. Foi quando ele compreendeu que se colocasse a carroça em movimento na
direção do local onde queria chegar, os próprios solavancos fariam com que as abóboras se
acomodassem em seus devidos lugares. (Autor desconhecido)
Pense
Quando paramos demais nos nossos problemas, perdemos foco e tempo, e assim nos distanciamos daquilo que precisamos fazer.
A intenção do coração bom e verdadeiro é que conta para Deus. “Jesus viu pessoas ricas
que depositavam ofertas no Tesouro do Templo. Viu também uma viúva pobre que
depositou duas pequenas moedas. Então disse: ‘Eu garanto a vocês: essa viúva pobre
depositou mais do que todos.’” (Lc 21,1-3)
Oração
Senhor, dá-nos Tua luz e inspiração sempre que precisarmos. Que possamos trabalhar sempre pela justiça e ter o amor por conduta. Amém!
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23.11
DEUS E A CIÊNCIA
Na França, um senhor de 70 anos viajava de trem. Ao seu lado seguia um jovem universitário
que lia o seu livro de ciências. O senhor, por sua vez, lia um livro de capa preta. Foi quando
o jovem percebeu que se tratava da Bíblia. Sem cerimônia, o jovem interrompeu a leitura e
perguntou: O senhor ainda acredita neste livro cheio de fábulas? Sim. – disse o senhor, não
é um livro de fábulas, é o livro da Palavra de Deus! O jovem respondeu: Creio que o senhor
deveria estudar mais história geral. Veria que a Revolução Francesa, ocorrida há mais de 100
anos, fez o favor de mostrar a miopia da religião. Somente pessoas sem cultura ainda creem
nessa história de que Deus criou o mundo. O senhor deveria conhecer um pouco mais sobre
o que os cientistas dizem. É mesmo? – perguntou o velho, e o que dizem os cientistas sobre a
Bíblia? Bem, – respondeu o universitário, agora eu vou descer. Qual é seu endereço? Enviarei
o material pelo correio. O velho então abriu o bolso do paletó e deu seu cartão ao universitário. O jovem leu o que estava escrito e saiu cabisbaixo. O cartão dizia: Louis Pasteur, Diretor
do Instituto de Pesquisas Científicas da École Normale de Paris. Isso aconteceu em 1892.
Pense
Você se preocupa e se ocupa de também aprofundar o seu estudo e conhecer um pouco
mais a Deus?
Disse Jesus: “Cuidado para que vocês não sejam enganados, porque muitos virão em
meu nome, dizendo: ‘Sou eu!’ e ainda: ‘O tempo já chegou’. Não sigam essa gente.” (Lc
21,8)
Oração
Senhor, faz-nos Teus seguidores e discípulos. Que possamos transformar nossa vida com o
conhecimento e as ações, em experiência de amor verdadeiro. Amém!
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24.11
PROMESSAS
Passamos muito tempo nos prometendo coisas. E promessas são expectativas que despertamos em nós e nos outros. São propósitos que colocamos nas nossas vidas e nas vidas
daqueles que convivem conosco. É fácil prometer, o difícil é cumprir o que falamos ou pensamos. Assim, antes de prometer algo a alguém ou a si mesmo, pense. Acontece que se a
promessa for feita de qualquer maneira e sem compromisso, haverá um vazio de algo não
realizado na nossa vida e na vida de outras pessoas. Evite então as promessas, para você e
para os outros, que você não poderá cumprir. Não prometa amor. Simplesmente ame, ame e
ame. Ame tanto quanto seu coração suportar! Não prometa felicidade, mas lute para transformar todos os momentos da vida em instantes felizes. O importante mesmo não é ficar
abrindo portas de esperança de um lado e outro, mas viver de maneira tal que, a cada fim
de dia, possamos repousar a cabeça com a consciência de que, seja como for, nós tenhamos
dado o melhor de nós mesmos. (Leticia Thompson, reescrito)
Pense
Você tem cuidado com suas promessas? Você cumpre o que promete?
Jesus promete a vida para quem o conhecer e seguir. “Vocês serão odiados por todos,
por causa do meu nome. Mas não perderão um só fio de cabelo. É permanecendo firmes que vocês irão ganhar a vida!” (Lc 21,18-19)
Oração
Senhor, que Teu infinito amor me conduza para o bem e que eu possa participar da construção do Teu Reino neste mundo. Amém!
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25.11
O VALOR DAS PEQUENAS COISAS
Aprenda a escutar a voz das coisas e verá como tudo fala, como tudo se comunica. Em cada
indelicadeza, prejudico aqueles que me amam. Em cada desatenção, não sou nem educado e
nem cristão. Em cada olhar de desprezo, alguém termina magoado. Em cada gesto de impaciência, dou uma bofetada invisível em alguém. Em cada perdão que eu negue, vai um pedaço
do meu egoísmo. Em cada ressentimento, revelo meu amor-próprio. Em cada palavra áspera
que digo, perdi o respeito. Em cada omissão que pratico, rasgo uma folha do Evangelho. Em
cada esmola que eu nego, um pobre se afasta triste. Em cada oração que não faço, perco de
estar mais junto de Deus. Em cada juízo maldoso, meu lado mesquinho se aflora. Em cada
fofoca que faço, me afasto do outro. Em cada pranto que enxugo, torno alguém mais feliz. Em
cada ato de fé, eu canto um hino à vida. Em cada sorriso que dou, planto alguma esperança.
Em cada espinho, que finco, machuco algum coração. Em cada espinho que arranco, toco o
coração de alguém. (Roque Schneider, reescrito)
Pense
No seu dia, você mais se omite ou mais ajuda os outros?
Jesus está permanentemente no nosso dia a dia com todo seu poder e glória. “Haverá
sinais no sol, na lua e nas estrelas. Então eles verão o Filho do Homem vindo sobre uma
nuvem, com poder e grande glória.” (Lc 21,25;27)
Oração
Aqui estou, Senhor, para entregar a Ti toda a minha vida. Conduze-me, Senhor, por Teus
caminhos, e que Tua benção me acompanhe. Amém!

Ensino Fundamental II e Ensino Médio

261

Novembro

26.11
A LENDA DO PERDÃO
Diz uma lenda que existia uma cidade onde a palavra perdão nunca existiu. As pessoas eram
donas da verdade, arrogantes. A convivência era bastante complicada, porque todos se consideravam perfeitos e não admitiam defeitos. Na cidade reinava a vaidade, a competição e a
inimizade, por mais que andassem disfarçadas por detrás de sorrisos. Um dia uma mulher foi
morar nesta cidade, e todas as tardes ela se dirigia à padaria. Na volta passava por uma praça
onde um grupo de rapazes jogava bola. Para não atrapalhar o jogo, ela fazia o caminho contornando a praça. Nenhum deles nunca percebeu ou deu valor à gentileza da mulher. Certo
dia, a mulher, cheia de preocupações, na volta da padaria, não se deu conta e atravessou a
praça no momento em que um dos rapazes faria um gol. O jogo parou, e todos se olharam.
O jovem, muito bravo, perguntou: A senhora não está vendo o que fez? Que falta de atenção!
Custava dar a volta na praça? Ela respondeu: Há seis meses que todos os dias eu dou a volta
na praça para não atrapalhar o jogo de vocês. Hoje, me distraí. Peço a vocês perdão. Ninguém
entendeu o que ela quis dizer, e um dos meninos perguntou: perdão? O que é perdão? Ela
disse: perdão é um ato de humildade, embora alguns julguem ser um ato de humilhação. Os
meninos foram para suas casas e contaram a seus pais sobre o perdão. Dizem que aquela
cidade anda muito diferente, anda mais alegre, as pessoas mais amigas, há menos rivalidades, e todos aprenderam a perdoar.
Pense
Você sabe perdoar? Por que é importante perdoar?
O perdão está em nós, precisamos de esforço para colocar em prática todos os dias,
em todas as situações e ambientes. Disse Jesus: “O céu e a terra desaparecerão, mas as
minhas palavras não desaparecerão.” (Lc 21,33)
Oração
Senhor, faz de mim Teu instrumento de amor e de perdão, para que, com disponibilidade e
alegria, eu possa estar a Teu dispor para construir o bem. Amém!
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29.11
O PODER DA DOÇURA
Um viajante caminhava pela estrada, quando observou uma veia de água que começava
tímida por entre as pedras. E saiu seguindo a vala de água por algum tempo. Viu que aos poucos a veia de água foi tomando volume e se tornou um rio. O viajante continuou a segui-lo.
Mais adiante, o que era um pequeno rio se dividiu em dezenas de cachoeiras, num espetáculo de águas cantantes. A música das águas atraiu mais o viajante, que se aproximou e foi
descendo pelas pedras, ao lado de uma das cachoeiras. E descobriu lá uma gruta. A natureza
criara, com paciência, caprichosas formas na gruta. Ele a foi adentrando, admirando sempre
mais as pedras desgastadas pelo tempo. De repente, descobriu uma placa. Alguém estivera
ali antes dele. Com uma lanterna, iluminou os versos, nela escritos. Eram versos do grande
escritor Tagore, o prêmio Nobel de literatura de 1913. Dizia: "não foi o martelo que deixou
perfeitas estas pedras, mas a água, com sua doçura, sua dança, e sua canção. Onde a dureza
só faz destruir, a suavidade consegue esculpir." (Autor desconhecido)
Pense
Lembre-se agora de uma pessoa muito boa, cheia de doçura em sua vida. O que essa pessoa
tem de especial?
Assim, é a fé. Como a água que mansamente vai esculpindo e molda os bons e belos
corações. “Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa.” “Eu garanto a vocês:
nunca encontrei uma fé igual a essa em ninguém.” (Mt 8,8;10)
Oração
Senhor, quero entregar todas as ações de hoje em Tuas mãos. Dá-me Tua graça, para que eu
não desanime e possa abrir-me à cooperação e à solidariedade. Amém!
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30.11
FAXINA DA VIDA
A luz só é bela e aparece vibrante quando está acesa na escuridão. Vejamos uma situação
que ilustra. Havia uma pessoa que dormia muito mal, porque morava num porão totalmente
escuro. A pessoa sonhava em colocar uma lâmpada para iluminar aquele ambiente. Depois
de muito trabalhar e economizar, o morador contratou um eletricista e colocou enfim a tão
desejada lâmpada. Muito entusiasmado e feliz, antes de acendê-la, pensou: Agora finalmente
vou estar neste porão e dormir tranquilo. Mas, ao acender a lâmpada, qual não foi sua surpresa? Naquela primeira noite, com a luz acessa, perdeu totalmente o seu sono. Por quê?
Porque a luz expôs a realidade que a pessoa não enxergava. O porão estava uma sujeira só,
com insetos, aranhas e tantos outros animais perigosos. Enfim, o morador só conseguiu dormir tranquilo depois de uma bela faxina. (Autor desconhecido)
Pense
Você tem coragem de acender uma luz em você, fazer uma faxina na sua vida, e tirar tudo que
não foi legal neste ano?
Jesus é o Senhor que chama para nos transformar. “Jesus andava à beira do mar da
Galileia, quando viu dois irmãos: Simão, também chamado Pedro, e seu irmão André.
Estavam jogando a rede no mar. Jesus disse para eles: “Sigam-me, e eu farei de vocês
pescadores de homens.” (Lc 4,18-19)
Oração
Senhor, ajuda-me a cumprir com a missão que me cabe, para que eu possa contribuir com o
Teu projeto de paz, justiça e alegria para todos. Amém!
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NATAL, A FESTA DA VIDA!
Chegamos ao final de mais um ano. Chegou mais uma vez dezembro. É momento de nos
organizarmos para encerrar o ano letivo, concluir projetos que fizemos para este ano e, especialmente, nos preparar bem para celebrar mais um Natal. Celebrar o Natal é fazer a festa
do nascimento de Jesus. Mas é também fazer a nossa festa, pois é a festa da vida que nasce
novamente. Jesus vem mais uma vez e nos lembra de que a vida é um nascer todos os dias.
Sim, é preciso nascer todos os dias, todos os momentos, para que a vida se renove.
Renovar a vida, sim! Porque toda a vida humana é muito preciosa, presente e atual aos olhos
de Deus. Ele já disse: “Tanto Deus amou o mundo, que lhe enviou seu Filho unigênito, para
que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna!”. Aquele que vem no Natal
vem da fonte da vida, a fonte que dá origem a toda vida. Por isso, “Ele vem para que todos
tenham vida e a tenham em abundância”. Jesus, o Filho de Deus, portanto, vem a este mundo
diariamente, para restaurar a vida de cada um de nós e para restituir a dignidade de toda a
vida na Terra.
Assim, Jesus é o Senhor da vida e está sempre caminhando à nossa frente. N’Ele e por Ele,
Deus agiu de tal forma que se faz pessoalmente presente em nossa vida pela vida de seu
próprio Filho Jesus Cristo. E em Jesus, tudo quanto Deus sonhou para nós se realiza de modo
pleno, absoluto e completo. Ou seja, nosso Deus não se revela apenas com ensinamentos e
conselhos, mas com sua presença humana, sendo e fazendo uma ação concreta, com palavras de amor, de ternura, de cuidado, de compaixão e de misericórdia por todos nós.
Ele está entre nós!

FELIZ E ABENÇOADO NATAL,
A FESTA DA VIDA!
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01.12
DEZEMBRO CHEGOU!
Com dezembro vem a esperança de um novo ano que está tão pertinho, chegando com
novas oportunidades para a nossa vida prosseguir. Vêm também as recordações deste ano
que já está no fim. Vêm as coisas boas que aconteceram e nos deram muitas alegrias e felicidades. Vêm também os desafios, e até as coisas ruins que nos fizeram aprender e crescer.
Tudo, mas tudo mesmo, sempre é uma grande aprendizagem. Por isso, dezembro é mês de
limpar as gavetas, mês de reflexão e deixar lugar para o novo ano que vem chegando. Então,
aproveitemos dezembro para traçar alguns planos para o ano que vai iniciar. Dentre os planos que podemos traçar, sabemos que de alguns não podemos abrir mão. Por exemplo, não
é permitido deixar de solidificar nossos relacionamentos, de estreitar nossos laços de amizade, de buscar ajudar e de deixar-se ajudar. Enfim, que espanemos nossas gavetas, e, em
nossos planos para o ano que se inicia, não deixemos de lado as pessoas, nossas relações,
nossos amigos e a fé que nos fortalece e conduz.
Pense
Do que você não pode abrir mão para o novo ano que virá?
Jesus faz a sua parte, transforma-se em alimento para nos sustentar. “Pegou os sete
pães e os peixes, agradeceu, partiu-os, e ia dando aos discípulos, e os discípulos para
as multidões. Todos comeram, e ficaram satisfeitos. E encheram sete cestos com os
pedaços que sobraram.” (Mt 15,35;37)
Oração
Senhor, esperamos mais uma vez por Teu Filho nascendo entre nós. Que estejamos preparados para que nosso coração seja terra boa para recebê-Lo. Amém!
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02.12
O PACOTE DE BISCOITOS
Uma moça estava à espera de seu voo, na sala de embarque de um aeroporto. Como ela
deveria esperar por muitas horas, resolveu comprar um livro para passar o tempo, e junto
comprou um pacote de biscoitos. Procurou uma poltrona, numa parte reservada, para que
pudesse descansar e ler em paz. Instalada na poltrona, um homem sentou-se ao seu lado.
Ela pegou o primeiro biscoito do pacote, o homem também pegou um. Ela se sentiu indignada, mas não disse nada. Pensou: mas que cara de pau! E a cada biscoito que ela pegava,
o homem também pegava um. Aquilo a deixava indignada. Finalmente, restava apenas um
biscoito, e ela pensou: o que será que o abusado vai fazer agora? O homem dividiu o biscoito
ao meio, deixando a outra metade para ela. Aquilo a deixou muito irada, bufando de raiva.
Foi chamado o seu voo, e ela pegou o livro e suas coisas e dirigiu-se ao embarque. Quando
sentou em seu assento, foi mexer em sua bolsa e, para sua surpresa, o seu pacote de biscoitos ainda estava ali intacto na bolsa. Ela sentiu muita vergonha, mas já não havia mais tempo
para pedir desculpas. O homem dividira os biscoitos dele sem se sentir indignado, ao passo
que isso a deixara transtornada. (Autor desconhecido)
Pense
Você se esforça para saber e entender as razões dos outros?
Seguir a Jesus é colocar em prática a vontade de Deus para nossa vida. “Nem todo
aquele que me diz ‘Senhor, Senhor’, entrará no Reino do Céu. Só entrará aquele que põe
em prática a vontade de meu Pai, que está no céu.” (Mt 7,21)
Oração
Senhor, que possamos nos preparar para o Teu Natal e com ele sentir e ter certeza da Tua
presença que sempre nos acompanha. Amém!
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03.12
TROCANDO DE ROUPA
Seguia um navio cargueiro em direção a mais um porto do Planeta Terra. Navegavam há
meses, e os marujos não tomavam banho nem trocavam de roupa. O que não era novidade na Marinha Mercante britânica, mas o navio fedia muito, estava insuportável continuar
assim. O Capitão chamou o seu assistente imediato e disse: Sr. Simpson, o navio fede, está
insuportável. Mande os homens trocarem de roupa! Respondeu ele de imediato: Ai, Ai. E o
Sr. Simpson partiu para reunir os seus homens. Disse a eles: Marinheiros, o Capitão está se
queixando do mau cheiro a bordo e manda que todos troquem de roupa. David troque a
camisa com João, João, troque a sua com Pedro. Pedro, troque a sua com Alfredo; Alfredo,
troque a sua com Jonathan, e assim prosseguiu. Quando todos tinham feito às devidas trocas, voltou ao Capitão e disse: Capitão, todos já trocaram de roupa. O Capitão, visivelmente
aliviado, mandou prosseguir a viagem. (Autor desconhecido)
Pense
Hoje, o que significa para você fazer uma mudança de vida?
Jesus nos faz ver para melhor mudar e conduzir nossa vida. “Jesus perguntou: “Vocês
acreditam que eu posso fazer isso?” Eles responderam: “Sim, Senhor.” Então Jesus tocou
os olhos deles, dizendo: “Que aconteça conforme vocês acreditaram.” E os olhos deles
se abriram.” (Mt 9,28-29)
Oração
Senhor, que a Tua chegada nos fortaleça e seja para nós motivo de muita alegria e paz. Faz
com que estejamos preparados para o Teu Natal entre nós. Amém!
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06.12
A MULHER BELA E RICA, E SUA IRMÃ FEIA E POBRE
Certa vez, uma mulher bela e bem trajada chegou a uma casa. O dono da casa lhe perguntou quem era, e ela respondeu que era a deusa da fortuna. Mais que depressa o dono da
casa acolheu respeitosamente essa mulher bela e rica e a tratou muito bem. Logo depois,
uma mulher feia e pobremente vestida bateu à mesma porta. O dono da casa perguntou-lhe
quem era, e a mulher lhe respondeu que ela era a deusa da pobreza. O dono da casa, assustado, tentou pôr a mulher feia e pobre para fora de casa, mas ela recusou-se a sair, dizendo:
A deusa da riqueza é minha irmã. Há um acordo entre nós, segundo o qual nunca devemos
viver separadamente; se você me enxotar, ela irá comigo. E assim que a horrenda mulher
saiu, a outra, a bela e rica, desapareceu. (Autor desconhecido)
Pense
O que é riqueza para você? O que é pobreza para você? O que significa para você ser pobre
de coração?
Jesus, o Filho de Deus, tem poder para recuperar os que n’Ele confiam. “Para vocês ficarem sabendo que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, – disse Jesus ao
paralítico – eu ordeno a você: Levante-se, pegue a sua cama, e volte para casa. Todos
ficaram admirados, e louvavam a Deus.” (Lc 5,24-25)
Oração
Senhor, que neste Advento saibamos esperar com alegria o encontro com a verdadeira Luz
do mundo, para que ilumine a todos que vivem na escuridão. Amém!
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07.12
ADVENTO
O significado do Advento é presença, chegada, participação iniciada. A presença iniciada de
Deus entre nós dá início ao mistério do nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus que
passa entre nós, e que se faz presença. É uma presença de Deus no mundo que já começou,
mas é uma presença que apenas começou, não está terminada, consumada. A presença de
Jesus no mundo é para nos dizer que Ele é o nosso Salvador. E o Advento é essa antessala
que prepara a vinda do Senhor, o Deus que se faz gente, é humano como nós, e se coloca
em nosso meio. O cristão não pode ficar preso àquilo que passou, mas precisa olhar para
frente, renovar-se e perceber Aquele que está por vir, e que fará sua morada neste mundo,
entre nós. O nosso olhar, o nosso coração, a nossa ação devem estar voltados, agora mais do
que nunca, preparando o tempo da chegada do Senhor que vem. Por isso, este tempo é de
revisar, repensar e recolocar o que não conseguimos fazer direito, porém com muita alegria e
felicidade. É este, portanto, o tempo de estarmos com as lâmpadas acesas e preparadas para
receber o nosso principal hóspede, Jesus.
Pense
O que o Advento significa para você?
Jesus chega para curar e devolver a vida com saúde para todos. “Jesus disse ao oficial:
‘Vá, e seja feito conforme você acreditou.’ E nessa mesma hora o empregado do oficial
ficou curado. Jesus foi para a casa de Pedro, e viu a sogra de Pedro deitada, com febre.
Então Jesus tocou a mão dela, e a febre a deixou. Ela se levantou, e começou a servi-los.” (Mt 8,13-15)
Oração
Senhor, fala ao nosso coração. Que possamos estar preparados e de coração aberto para Te
receber com muita alegria e esperança. Amém!
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08.12
NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
A celebração da Imaculada Conceição de Maria, a mãe de Jesus e a Nossa Senhora, é celebrada dentro do período do Advento. É neste tempo que nos preparamos para celebrar o
nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. É um tempo que nos faz recordar, pelo nascimento
de seu Filho, do amor de Deus que age constantemente nos acontecimentos da história, em
vista da salvação de toda a humanidade. Celebrar, a pureza de coração e de vida de Maria
enquanto esperamos a chegada, o nascimento de seu Filho entre nós, revela o imenso amor
gratuito de Deus para conosco. E esta celebração da Imaculada Conceição de Maria é para
mostrar que a mãe de Deus entrega a sua própria vida para que toda a humanidade seja
renovada. Assim, em Maria, podemos ver a bondade eterna do nosso Criador que, em seu
plano de salvação, a escolheu para ser a Mãe de seu Filho, e ela se fez uma porta aberta para
que a Palavra de Deus entrasse no mundo para nós.
Pense
Você mantém seu coração aberto para receber e acolher Jesus?
Não podemos ter medo. Devemos confiar e nos entregar à vontade de Deus. “Não
tenha medo, Maria, porque você encontrou graça diante de Deus. Eis que você vai ficar
grávida, terá um filho, e dará a ele o nome de Jesus.” (Lc 1,30-31)
Oração
Senhor, que nos destes a graça de uma Mãe que vela por nós, dá-nos também viver e fazer a
Tua vontade em nossa vida. Amém!
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09.12
A CORRIDA DOS SAPOS
Era uma vez uma corrida de sapos. Eles tinham que subir uma grande torre, e atrás estava
uma multidão, muita gente que vibrava com eles. Começou a competição. A multidão dizia:
Não vão conseguir, não vão conseguir! Os sapos iam desistindo um a um, menos um deles
que continuava subindo. E a multidão continuava a aclamar: Vocês não vão conseguir! Vocês
não vão conseguir! E os sapos iam desistindo, menos um que subia tranquilo, sem esforços.
Ao final da competição todos os sapos desistiram, menos o que não dava ouvidos e subia
tranquilo. Todos queriam saber e se perguntavam o que aconteceu? Quando foram perguntar ao sapo como ele conseguiu chegar até o fim, descobriram que ele tinha deficiência auditiva, era surdo. (Autor desconhecido)
Pense
Como você recebe e encara as críticas que os outros fazem ao seu jeito de ser e fazer
as coisas?
Jesus anuncia que alguém muito especial está para chegar. “Eu garanto a vocês: de
todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o
menor do Reino do Céu é maior do que ele.” (Mt 11,11)
Oração
Senhor, lembra-Te com amor de nós. Que a Tua luz nos ilumine neste tempo de Advento.
Ensina-nos a partilhar e a sermos solidários com amor. Amém!
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10.12
LIÇÕES DE DOM BOSCO PARA OS JOVENS
Dom Bosco, chamado de Pai dos Jovens, deixou muitos escritos e exemplos importantes de
sua vida dedicada aos jovens. Extraímos algumas lições para nós hoje. Disse Dom Bosco:
“Deus nos colocou no mundo para os outros.” “Quem confia em Maria jamais será iludido.”
“Vivam o máximo a alegria, contanto que não façam pecado.” “Quem quer ser amado, ama.
E quem é amado tudo alcança, sobretudo os jovens.” “A música dos jovens não se ouve com
os ouvidos, mas com o coração.” E ainda acrescentou: “um oratório sem música é um corpo
sem alma”! “Alegria, oração e Santa Comunhão são nosso amparo.” “Não basta querer bem,
é preciso que os jovens percebam que são amados." “Por vocês darei toda minha energia até
o último respiro.” “Aguardo-vos todos no paraíso.”
Pense
Vocês percebem nestes ensinamentos o tamanho do amor e a grande dedicação de Dom
Bosco, e de suas Obras todas, para os jovens?
Jesus conta conosco para servi-lo, como fez Dom Bosco. “Com quem eu vou comparar
esta geração? São como crianças sentadas nas praças, que se dirigem aos colegas. A
sabedoria foi justificada por suas obras.” (Mt 11,16;19)
Oração
Deus, envia-nos Teu Filho, para que nos manifeste a verdade, nos ensina a honestidade, nos
dê sua graça, e nos mostre que todos somos filhos Teus. Amém!
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13.12
O CAVALO E O PORCO
Um fazendeiro colecionava cavalos e faltava uma determinada raça para sua coleção. Um
dia ele descobriu que o seu vizinho tinha este determinado cavalo. Atazanou seu vizinho até
conseguir comprar o cavalo. Logo depois o cavalo adoeceu, e ele chamou o veterinário que
disse: Seu cavalo está com virose, é preciso tomar um medicamento por três dias. Depois
retornarei, e caso ele não esteja melhor, será necessário sacrificá-lo. O porco ao lado só
escutava toda essa conversa. No dia seguinte deram o medicamento, e o porco se aproximou do cavalo e disse: Força, amigo! Levante, senão você será sacrificado! No segundo dia,
deram o medicamento novamente. O porco se aproximou do cavalo e disse: Vamos lá amigão, levante, senão você vai morrer! Vamos lá, eu ajudo você. No terceiro dia deram o medicamento. O veterinário apareceu e disse: Infelizmente, vamos ter que sacrificá-lo amanhã, pois
a virose pode contaminar outros cavalos. Quando foram embora, o porco se aproximou do
cavalo e disse: Cara, é agora ou nunca, levante logo! Coragem! Isso! Ótimo, vamos um, dois,
três, legal, legal, agora mais depressa vai. Fantástico! Corra, corra! Você venceu, campeão! De
repente o dono chegou, viu o cavalo correndo no campo e gritou: Milagre! O cavalo melhorou!
(Autor desconhecido)
Pense
O que você é capaz de fazer para um colega que está desanimado?
Para ajudar é preciso força de vontade e empenho, ter autoridade sobre si mesmo.
“Jesus voltou ao Templo. Enquanto ensinava, os chefes dos sacerdotes e os anciãos do
povo se aproximaram, e perguntaram: ‘Com que autoridade fazes tais coisas? Quem foi
que te deu essa autoridade?’” (Mt 21,23)
Oração
Vem, Senhor! Vem nosso Salvador, desperta a nossa fé, a justiça e a paz, para que estejamos
abertos à Tua presença no meio de nós. Amém!
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14.12
A ÁRVORE MORTA
Escutemos um importante depoimento que nos ajudará hoje a olhar para a nossa vida. “Num
inverno, quando eu ainda era criança, meu pai estava precisando de lenha. Procurou uma
árvore morta e a cortou. Mas, quando chegou a primavera, viu que do tronco daquela árvore,
que ele tinha cortado, nasciam novos brotos. Meu pai ficou desolado. Então ele disse: Tinha
certeza de que aquela árvore estava morta. Perdera todas as folhas no inverno e fazia tanto
frio que os galhos quebraram e caíram no chão, como se o velho tronco tivesse ficado sem
vida. Mas agora, na primavera, percebeu que ainda existia vida naquele tronco. Depois meu
pai voltou-se para mim e aconselhou-me: Filha, não esqueça esta lição. Nunca corte uma
árvore no inverno. Quer dizer: não tome nem uma decisão em momento tumultuado; nunca
tome decisões importantes quando você não estiver bem. Espere. Seja paciente. A tormenta
passará. Lembre-se: a primavera voltará!” (Autor desconhecido)
Pense
Você sabe esperar? Você se exercita para ser uma pessoa paciente?
Jesus pede que acreditemos e contemos com a sua condução para a nossa vida. “Eu
garanto a vocês: os cobradores de impostos e as prostitutas vão entrar antes de vocês
no Reino do Céu. Porque João veio até vocês para mostrar o caminho da justiça, e vocês
não acreditaram nele.” (Mt 21,31-32)
Oração
Senhor, prepara em nossos corações um lugar para receber Tua Palavra que há de vir. Que
saibamos esperar, ser pacientes e confiantes na Tua ação. Amém!
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15.12
A FILOSOFIA DO CAMELO
Uma mãe e um bebê camelo estavam à toa quando o filho camelo pergunta: Mãe, por que os
camelos têm corcovas? Bem, meu filho, nós somos animais do deserto, precisamos das corcovas para reservar água. Certo. E por que nossas pernas são longas e nossas patas arredondadas? Filho, são assim para permitir caminhar no deserto. Com essas pernas longas mantemos o corpo mais longe do chão do deserto e assim ficamos mais longe do calor. Quanto às
patas arredondadas eu posso me movimentar melhor devido à consistência da areia! – disse
a mãe. E por que nossos cílios são tão longos? De vez em quando eles atrapalham minha
visão. Meu filho! Os cílios longos e grossos são como uma capa protetora para os olhos. Eles
ajudam na proteção dos seus olhos quando atingidos pela areia e pelo vento do deserto –
respondeu a mãe. Então a corcova é para armazenar água enquanto cruzamos o deserto,
as pernas para caminhar através do deserto, e os cílios são para proteger meus olhos do
deserto. Então o que é que estamos fazendo aqui no Zoológico? (Autor desconhecido)
Pense
O que acontece quando você está no lugar que não é para você?
Quando estamos no lugar certo, colaboramos para melhorar a vida dos outros. “Voltem, e contem a João o que vocês viram e ouviram: os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e
a Boa Notícia é anunciada aos pobres.” (Lc 7,22)
Oração
Senhor, que a presença de Teu Filho nos renove. Que possamos nos preparar para que este
encontro transforme nossas intenções e ações. Amém!
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16.12
A LAMPARINA
Um relato de Madre Teresa de Calcutá. - Algumas de minhas irmãs trabalham na Austrália.
Numa reserva, entre os aborígines, havia um homem bastante velho. Posso assegurar-lhes
que vocês nunca viram uma situação de pobreza tão alarmante como a desse pobre ancião.
Todos o ignoravam. Seu lar era desarrumado e sujo. Por favor, disse-lhe eu certa vez, deixe-me limpar sua casa, lavar suas roupas e fazer sua cama. Estou bem assim, respondeu ele.
Pois ficará ainda melhor se permitir que eu faça isso. Ele concordou finalmente. Pude limpar
sua casa e lavar as suas roupas. Encontrei no meio da bagunça uma lamparina coberta de
poeira. Só Deus sabe o tempo que o homem a acendera pela última vez. O senhor não acende
a sua lamparina? – perguntei-lhe. Não costuma usá-la? Não, respondeu ele, não recebo visita
de ninguém. Não preciso de luz. Para quem deveria acendê-la? O senhor a acenderia todas as
noites se as irmãs passassem a visitá-lo? Claro! –respondeu ele. Desse dia em diante, as irmãs
combinaram entre si, visitar o pobre ancião todas as noites. Dois anos se passaram. Eu tinha
esquecido completamente esse homem, quando ele me enviou esta mensagem: "Contem à
minha amiga que a luz que ela acendeu em minha vida continua brilhando."
Pense
Como você pode ser uma lamparina, uma luz na vida de alguém que está triste?
Jesus nos envia também como seu mensageiro. “É de João que a Escritura afirma: ‘Eis
que eu envio o meu mensageiro à tua frente; ele vai preparar teu caminho diante de
ti.’” (Lc 7,27)
Oração
Senhor, ajuda-me para que neste Natal a Tua vontade me dirija, me faça a ser fiel ao Teu chamado e à missão que me cabe. Amém!
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17.12
A COR DA SAUDADE
A menina do pássaro encantado. Era encantado por duas razões: não vivia em gaiola e vinha
quando sentia saudades. E sempre que voltava, suas penas tinham cores diferentes, as cores
dos lugares por onde tinha voado. Voltou com penas brancas e contou histórias de montanhas cobertas de neve. Outra vez, suas penas estavam vermelhas, e contou histórias de
desertos incendiados pelo sol. Era grande a felicidade quando os dois se encontravam. Mas
sempre que chegava a hora do pássaro partir, a menina ficava triste. Por favor, não vá, terei
saudades. Eu também terei saudades, dizia o pássaro. Vou lhe contar um segredo! Eu só
sou encantado por causa da saudade. E partiu. A menina teve a ideia de prendê-lo para não
mais partir. E assim fez. Comprou uma gaiola, a mais linda que encontrou. Quando o pássaro
voltou se abraçaram, e ele adormeceu. A menina aproveitou o sono e o engaiolou. Quando o
pássaro acordou deu um gritou de dor. O que você fez? Minhas penas ficarão feias. A menina
não acreditou. E aconteceu que as penas do pássaro ficaram da cor cinza, e ele ficou triste.
Ele já não era mais o mesmo pássaro. Não teve outra saída, a menina precisou abrir a gaiola
e libertá-lo. Pode ir, pássaro. (Autor desconhecido)
Pense
Você respeita e dá liberdade às pessoas que gosta?
Jesus amou e respeitou tanto a humanidade que nasceu numa família de Nazaré com
uma genealogia de mais de 40 gerações. “Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi,
filho de Abraão. As gerações desde Abraão até Davi são catorze; de Davi até o exílio na
Babilônia, catorze gerações; e do exílio na Babilônia até o Messias, catorze gerações.”
(Mt 1,1;17)
Oração
Vem, Senhor, dá-nos Tua paz e Tua luz. Que a Tua visita nos renove para caminhar na verdade
e fazer este mundo mais bonito e feliz para todos. Amém!
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20.12
JESUS VAI CHEGAR
O Anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. O nome da
jovem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Ave, cheia de graça, o Senhor está
contigo. Maria levou um susto enorme e ficou perturbada com estas palavras. Pensou, que
saudação seria aquela? Disse-lhe então o Anjo: Não temas, Maria, porque você encontrou
graça diante de Deus. Você vai conceber e dar à luz um Filho, a quem porás o nome de Jesus.
Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai
Davi. Ele reinará eternamente, e o seu reinado não terá fim. Maria disse ao Anjo: E como será
isto? O Anjo respondeu-lhe: O Espírito Santo virá sobre você, e a força do Altíssimo a cobrirá
com a Sua sombra. O Santo que vai nascer será chamado Filho de Deus. Também sua parenta
Isabel concebeu um filho na sua velhice e está no sexto mês de gravidez. Pois, para Deus
nada é impossível. Maria disse: Eis a serva do Senhor; faça-se em mim segundo a sua palavra.
Pense
Qual foi o encantamento que fez Maria ser a mãe de Deus, a mãe de Jesus?
Deus age na nossa vida quando estamos de coração aberto para recebê-lo. “Eis que
você vai ficar grávida, terá um filho, e dará a ele o nome de Jesus.” (Lc 1,31)
Oração
Vem Senhor Jesus, vem. Esperamos Tua voz, Teu olhar, Tua vida e Teu amor para nos guiar.
Vem Senhor e sê nosso Deus Salvador. Amém!

Ensino Fundamental II e Ensino Médio

280

Dezembro

21.12
JOÃO APONTA QUEM É O MESSIAS
O Anjo Gabriel informou a Maria que sua prima Isabel estava no sexto mês de gravidez, e ela
saiu às pressas em direção a uma cidade de Judá. Chegando à cidade, Maria foi direto à casa
de Zacarias. Logo encontrou sua prima, e as duas, numa grande alegria, se saudaram. Apenas Isabel ouviu a voz com a saudação de Maria, a criança que estava em seu seio saltou e
estremeceu. Isabel sentiu algo tão diferente e especial e percebeu que ficou cheia do Espírito
Santo. E não se conteve, exclamando em alta voz: Maria, você é bendita entre as mulheres,
e bendito é o fruto do seu ventre. Donde me vem esta honra de vir a mim a mãe de meu
Senhor? Assim que a voz de sua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu
de alegria no meu seio. Bem-aventurada é você que acreditou, pois serão cumpridas as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas!
Pense
Você tem noção do que aconteceu com este mundo depois do encontro entre Isabel e Maria?
Izabel, inspirada por Deus, entendeu que Maria seria a mãe do Filho de Deus. “Como
posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar?” (Lc 1,43)
Oração
Senhor Jesus, vem ao nosso encontro, toca nos nossos corações e transforma nossas vidas.
Amém!
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22.12
O CÂNTICO DE MARIA
Maria ao encontrar-se com Isabel explodiu de alegria, e brotou dela um dos cânticos mais
bonitos da humanidade. Disse Maria: A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ele pôs os olhos na humildade da sua serva e de hoje em diante
me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-poderoso fez em mim maravilhas
e Santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que O temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os
poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos
despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel seu servo e lembrado na sua misericórdia. Como
tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Maria ficou junto
de Isabel cerca de três meses e depois regressou à sua casa.
Pense
Qual é o grande cântico de louvor do seu coração ao encerrar mais este ano?
A Mãe de Jesus reconheceu a grandeza de Deus em sua vida. “Porque o Todo-Poderoso
realizou grandes obras em meu favor: seu nome é santo.” (Lc 1,49)
Oração
Menino Deus, estamos aqui, obrigado por ter se encarnado para nos salvar. Pedimos por
todas as crianças, adolescentes e jovens para que o mundo os acolha, cuide e proteja. Amém!
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