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Iniciamos o ano de 2020 em clima de olimpíadas. Neste ano acontece o XXXII
Jogos Olímpicos de Verão da Era Moderna, na cidade de Tóquio/Japão, entre
os meses de julho e agosto. Este será um assunto muito tratado, principalmente no primeiro semestre, por todas as mídias sociais. Será ainda um dos contemática para muitas conversas entre nós.
O tema escolhido para os XXXII Jogos Olímpicos de Verão da Era Moderna
é: “Descubra o Amanhã”. Podemos dizer que é um tema muito feliz para nós
que nos preparamos para viver o hoje e o amanhã. O que os jogos olímpicos
podem nos mostrar do amanhã só saberemos mais adiante. No entanto, como
jovens das escolas de Dom Bosco e de Madre Mazzarello, podemos saber do
nosso amanhã a partir do que queremos e do que nos propomos a aprender
neste ano.
Quanto aos jogos olímpicos também chama a atenção a mascote oficial das
Olimpíadas. Ela foi criada pelo artista japonês Ryo Taniguchi, e se chama
Miraitowa. De acordo com o criador, a mascote, que usa uma roupa azul
índigo, tem o poder de se mover instantaneamente para qualquer lugar. Seu
nome, Miraitowa, é a conjunção de duas palavras em japonês. A palavra mirai,
que quer dizer futuro, e a palavra towa, que significa eternidade. E, para seu
criador, Miratowa possui como principal característica o senso de justiça.
Assim, neste ano, vamos desvendando o nosso amanhã, tendo certeza da eternidade, e fazendo valer em nossas intenções e ações o senso de justiça. Ter senso
de justiça é o exercício diário de quem se propõe a ser “bom cristão e honesto
cidadão”, a exemplo de Dom Bosco e de Madre Mazzarello.
UM FELIZ ANO NOVO!
MUITA APRENDIZAGEM, CRESCIMENTO, CONVIVÊNCIA E ALEGRIA!
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Para começar este ano, propomo-nos a tratar de um tema fundamental para o bom andamento de tudo o que vem pela frente. Por isso, a
importância de falar em vida saudável, pois isto é falar de escolhas e
de opções que devemos fazer para começar e também para projetar o
comprometa com ações que resultem na alegria profunda de ser e de
existir, a ponto de sentir a sensação e satisfação de uma enorme felicidade invadindo a vida. É o sentimento de estar no caminho certo, o
caminho que leva à realização plena.
Para uma vida saudável é, portanto, necessário que cada um se programe para viver neste ano, buscando o equilíbrio entre o bem-estar
físico, mental, relacional e espiritual. Mas exige também que cada um
assuma o compromisso com uma forma de vida saudável, e isto tem
realmente sentido e significado quando conseguimos promover no
nosso ambiente o bom convívio, a sintonia com a humanidade e com
todo o Universo.
Uma vida saudável pede, assim, que mediante as situações de cada dia,
possamos ter serenidade e paz interior. Pois sabemos que a plenitude
de uma vida saudável só é alcançada através das decisões pessoais e
grupais que contribuem para o bem de todos.
Assim, a busca de uma vida saudável provoca o nosso crescimento,
como pessoa e comunidade educativa, leva à realização de nossos projetos e visa à plena formação da vida. É este o itinerário que propomos
para o ano que se inicia.
FELIZ NOVO ANO DE 2020!
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UM ANO NOVO
A chegada de um novo ano no calendário ou na vida é celebrado com
um sentimento de renovação da vida, de esperança, de novas alegrias
e de muito amor. Desejamos que, neste novo ano, todos os nossos projetos se realizem. Que possamos viver muitas aventuras, mas principalmente muitas conquistas e felicidades. Para isso, inúmeras pessoas
experimentam e seguem o caminho proposto por Dom Bosco e Madre
Mazzarello e são transformadas. Descobrem o segredo da alegria e da
verdadeira felicidade, que consiste na confiança em Deus e na busca
do bem comum. Como Dom Bosco e Madre Mazzarello, a tranquilidade e o êxito na vida não dependerão mais das circunstâncias, mas das
escolhas que fizermos e dos rumos que dermos à nossa vida. Pense:
O que pode dar um rumo transformador à sua vida? O que é um novo
ano para você?
O apóstolo Paulo descreve a transformação sentida pelos cristãos e a proclama para nós hoje: “E, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura;
as coisas antigas já passaram; eis que se fizeram novas”. (2 Cor 5.17)
Oração: Senhor, quero viver cada dia deste ano com otimismo e bondade, levando a toda parte um coração cheio de compreensão e paz.
Abre, Senhor, a minha mente e o meu coração a tudo o que é bom. Que
eu esteja repleto do teu amor, para que também o possa transmitir por
onde eu passar. Amém!
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“Para cada um a vocação ao amor adquire uma forma concreta na vida
quotidiana, através de uma série de escolhas. Assumidas ou incorridas, conscientes ou inconscientes, trata-se de escolhas das quais ninguém se pode eximir. A finalidade de termos um discernimento vocacional consiste em descobrir como transformar, à luz da fé, a vida em
alegria de servir, à qual todos nós somos chamados. O que constitui
a força e o encanto de ser jovem é a faculdade de se alegrar, de se dar
sem nada exigir, de se renovar e de partir para novas conquistas.”
(Documento: Os jovens, a fé e o discernimento vocacional.) Pense: O
que o discernimento da minha vocação contribui para que eu tenha
uma vida saudável?
Eu disse-vos estas coisas para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa
alegria seja completa (Jo 15, 11). Este é o projeto de Deus para os homens e
as mulheres de todos os tempos e, portanto, também para todos os jovens
e as jovens de hoje, sem excluir ninguém.
Oração: Senhor, peço que eu saiba tomar as decisões certas nos caminhos da minha vida. Que eu seja iluminado por vós. Que saiba agir,
falar e ter a palavra certa para cada momento. Que eu seja uma luz e
reflexo do teu amor em todos os lugares onde estiver. Amém!
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DEUS VEM AO NOSSO ENCONTRO
Sobre a busca do ser humano, o Papa Francisco afirma: “Nestes tempos agitados, a nossa vida e a nossa presença no mundo são fruto da
vocação divina. Não estamos abandonados à própria sorte, pois o mistério da Encarnação nos lembra que Deus não cessa jamais de vir ao
nosso encontro: é Deus conosco, Ele nos acompanha nas estradas por
vezes poeirentas da nossa vida, na dor e nas alegrias da nossa caminhada, marcada pela sede de amor e felicidade”. Reflita: Assumir o nosso
projeto de vida significa escutar e discernir sobre o que queremos, e é
isto que nos dá a possibilidade de viver intensamente. Colocar nossos
talentos a serviço uns dos outros, ser instrumentos do amor de Deus
no mundo, através da doação no amor serviço, faz com que nossa vida
seja uma em benefício dos que mais precisam de nós.
O Senhor veio, pôs-se junto de Samuel e chamou-o: “Samuel! Samuel!” E ele
respondeu: “Fala, que teu servo escuta”. Samuel crescia, e o Senhor estava
com ele. (Sam 3,10.19)
Oração: Ajuda-me, Senhor, a entrar no meu interior e a escutar a tua
voz. Segura a minha mão, guia-me para caminhar contigo. Coloco-me
em tuas mãos, ensina-me a buscar-te sempre. Dá-me luz para que o
discernimento me acompanhe neste novo ano. Amém!
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Eu estava olhando o velho João, entretido varrendo as folhas secas
do jardim. A área era grande, e o seu João caprichava para não deixar
nem uma folha no gramado. “João,” disse eu sorrindo, “que maravilha
se você pudesse, só com o seu desejo, ver todas estas folhas de repente
se juntarem num só monte.” “E posso mesmo”, disse seu João. “Ah é!
Então vamos ver”, desafiei. “Folhas! Juntem-se todas!”, disse o velho,
numa voz de comando. E continuou limpando a relva até que as folhas
ficaram todas juntas. “Viu?”, disse-me sorrindo. “É este o melhor
meio de vermos realizados os nossos desejos. Trabalhar, com afinco,
para que aquilo que queremos seja feito.” (Autor desconhecido) Pense:
O que você vai fazer neste ano para chegar ao seu objetivo de vida?
Um leproso chegou perto de Jesus, e de joelhos pediu: “Se queres tens o
poder de curar-me”. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou
nele, e disse: “Eu quero: fica curado!” (Mc 1,40-41)
Oração: Senhor, fortalece-nos na fé para que a paciência esteja conosco. Dá-nos a paciência para persistirmos em nossos objetivos. Guarda
-nos e faz de nós um instrumento de tua paz e de teu amor. Amém!
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O VALOR DA ESCUTA
“A escuta é um encontro de liberdade que exige humildade, paciência, disponibilidade para compreender e esforço por elaborar de
maneira nova as respostas. A escuta transforma o coração daqueles
que a vivem. Por conseguinte, não é somente um recolher informações, nem uma estratégia para alcançar um objetivo, mas representa
a forma como o próprio Deus se relaciona conosco. Com efeito, Deus
nos escuta e deixa-se tocar intimamente para nos libertar. Portanto,
através da escuta, entramos no movimento de Deus que, em seu Filho,
vem ao encontro de cada ser humano”. (Documento: Os jovens e o discernimento vocacional, nº 6) Pense: Você costuma dar ouvidos e tempo para escutar Deus em sua vida? Vejamos o que Jesus fez com a sua
capacidade de ouvir. Disse Ele:
Para que saibais que o Filho do Homem tem, na terra, poder de perdoar
pecados, – disse Jesus ao paralítico: – eu te ordeno: “levanta-te, pega tua
cama, e vai para tua casa!” O paralítico então se levantou e, carregando a
sua cama, saiu diante de todos. (Mc 2,10-12)
Oração: Deus, nosso Pai, queremos ser ouvintes atentos da tua Palavra,
anunciadores fiéis do teu Reino. Dá-nos teu Espírito de amor, para que
nos tornemos humildes e dispostos a viver a caridade para com o nosso próximo. Amém!
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Esta é uma data que se celebra e homenageia um santo muito venerado do Cristianismo. São Sebastião defendeu os cristãos e a sua fé
mediante o imperador romano Diocleciano, com todas as garras. Por
esta razão, ele foi condenado pelo imperador e em praça pública foi
amarrado e açoitado até à morte. A data de sua morte é escolhida para
homenagear o mártir pelas suas ações de coragem e fidelidade ao projeto de Jesus. Sebastião sabia que o único propósito de Jesus era que
todos tivessem vida saudável, digna e respeitada. Entregou a própria
vida para fazer valer o que Jesus pregou e defendeu. Reflita: O que significa ter vida plena?
Disse Jesus: “Não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem
matar a alma; temei antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo
na geena. Quem der testemunho de mim diante dos homens, também eu
darei testemunho dele diante de meu Pai que está nos céus”. (Mt 28,30.32)
Oração a São Sebastião: Mártir São Sebastião, tu que derramaste teu
sangue e deste a tua vida em testemunho da fé em Jesus, alcança-nos a
graça de também viver na fé, na esperança e na caridade. Amém!
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MÃE CORAGEM
Sonya Carson casou-se com 13 anos e criou dois filhos num dos bairros
mais violentos de Detroit, Estados Unidos. Trabalhava de doméstica
e os filhos eram os piores alunos da escola. Um dia, ela decidiu que
trabalhava demais para ter dois filhos que estavam se tornando maus
elementos. Foi quando tomou pulso e obrigou os filhos a ler semanalmente dois livros e a escrever um resumo para ela. O que os filhos
não faziam ideia é que a mãe não sabia ler. Ela olhava os escritos dos
filhos e os enchia de sinais vermelhos, fazendo parecer que tinha lido.
O mais novo era o aluno mais difícil. Acabou descobrindo nos livros
um refúgio que o protegia da violência das ruas. Com as exigências da
mãe, ele se tornou um dos melhores alunos e seguiu carreira na medicina, tornando-se chefe de neurocirurgia de um importante hospital.
(Relato sem autoria) Pense: Qual a importância da determinação em
sua vida hoje? Veja no Evangelho de hoje a importância da determinação de Jesus para a vida dos seus discípulos:
Jesus estava passando por um campo de trigo, em dia de sábado. Os fariseus disseram a Jesus: “Por que teus discípulos fazem em dia de sábado o
que não é permitido?” Disse Jesus: ‘O sábado foi feito para o homem, e não
o homem para o sábado”. (Mc 2,27-28)
Oração: Ajuda-me, Senhor, a dar o melhor de mim; a crer na tua bondade e amor de Pai. Ensina-me a ouvir a tua Palavra que me sustenta,
impulsiona e me encoraja a superar os desafios de cada dia. Amém!
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A lenda conta que um homem foi injustamente acusado de ter assassinado uma mulher. Levado a julgamento, sabia que o resultado seria a forca, seria condenado e teria poucas chances de sair vivo. O juiz faria tudo
para incriminá-lo. O que aconteceu foi que no julgamento o juiz simulou
ser justo. Disse para o homem: a sorte está em suas mãos. Vou escrever
num pedaço de papel a palavra inocente e no outro a palavra culpado.
Você escolhe um dos papéis e o que sair será o veredicto. Você decidirá seu
destino, determinou o juiz. O juiz preparou os papéis, só que em ambos
escreveu culpado. Enfim, não havia alternativa para o pobre homem.
Mandou então o acusado escolher um dos papéis. O homem pensou e
pegou um papel, colocou na boca e engoliu. Os presentes ao julgamento
reagiram com a atitude do homem. “Mas o que você fez? E agora? Como
vamos saber o veredicto?” “É muito fácil”, respondeu o homem. “Basta
olhar o papel que sobrou e saberemos que engoli o contrário.” Pense: Por
mais difícil que seja uma situação, sempre existe uma saída. Acredite! Veja
o que diz o Evangelho:
Jesus entrou na sinagoga e havia ali um homem com a mão seca. Ele perguntou: “É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou
deixá-la morrer?” E disse ao homem: “Estende a mão”. Ele a estendeu e a mão
ficou curada. (Mc 3,1-5)
Oração: Senhor, pedimos-te coragem e lucidez para enfrentar as dificuldades. Não nos deixes desanimar! Tu és a nossa fortaleza, o protetor diante das adversidades. Em ti depositamos nossa fé e esperança. Amém!
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REALIDADE INVASIVA
O ambiente digital caracteriza o mundo de hoje. Uma boa parte da
humanidade está mergulhada nele. Não é apenas usar os instrumentos de comunicação, mas de viver numa cultura digitalizada, que tem
impactos profundos sobre a noção de tempo e de espaço, sobre a percepção de si, do próximo e do mundo, sobre a maneira de se comunicar, aprender, obter informações, entrar em relação com os outros. A
nossa realidade privilegia a imagem e não o escutar um ao outro. “O
ambiente digital não é um mundo paralelo nem puramente virtual,
mas faz parte da realidade quotidiana de muitas pessoas, especialmente de nós, os mais jovens” (Documento: Os jovens e o discernimento
vocacional, nº 21). Pense: Qual é o papel das mídias sociais na sua vida?
Como e para que você usa as mídias sociais? Veja o que o Salmo de hoje
sugere sobre em quem devemos depositar a nossa total confiança:
Confio em Deus e louvarei sua promessa. É no Senhor que eu confio e
nada temo: o que poderia contra mim um ser mortal? Eu confio em Deus.
(Sl 55,11-12)
Oração: Senhor, hoje rezo pela esperança que preciso ter em mim e
nos que me cercam e me apoiam. Preciso ter esperança para ter um
futuro melhor. Preciso de esperança para ter uma vida melhor. Amém!
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O Papa Francisco diz: “Prefiro uma Igreja acidentada, ferida e enlameada por ter saído pelas estradas, a uma Igreja enferma pelo fechamento e por querer se agarrar às próprias seguranças. Não quero uma
Igreja preocupada em ser o centro, que acaba presa num emaranhado
de obsessões e procedimentos. Se alguma coisa deve inquietar e preocupar a nossa consciência é que há tantos irmãos nossos que vivem
sem a força, a luz e a consolação da amizade de Jesus, sem uma comunidade de fé que os acolha, sem um horizonte de sentido de vida. Mais
do que o temor de falhar, espero que nos mova o medo de nos encerrarmos na falsa proteção, nas normas, nos hábitos em que nos sentimos tranquilos, enquanto há uma multidão faminta e Jesus nos diz:
“Dai-lhes vós mesmos de comer” (Mc 6,37).” (Documento: A alegria do
Evangelho, nº 49) Pense: Como jovem, qual é o seu tipo de Igreja? Para
que serve a Igreja? No Evangelho de hoje temos um modelo de Igreja
deixado por Jesus para os seus seguidores:
Jesus chamou alguns discípulos que foram até ele. Então Jesus enviou-os
a pregar com autoridade. E disse-lhes: “Dai-lhes vós mesmos de comer”.
(Mc 3,13-15; 6,37)
Oração: Senhor, conheces o meu coração e sabes que te amo.
Tento dar o meu melhor para te seguir, mas sou fraco. Entrego-te
minhas intenções e desejos, para que esteja a teu serviço e possa contribuir com o bem da humanidade. Amém!
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“QUAIS SALESIANOS PARA OS JOVENS DE
HOJE?”
Este é o tema escolhido para o 28º Capítulo Geral, que reúne representantes da Congregação Salesiana de todo o mundo. O encontro será
realizado em Turim-Valdocco, na Itália, de 16 de fevereiro a 4 de abril
de 2020. “O objetivo fundamental é ajudar a todos os Salesianos a aprofundar, o mais possível, qual é e qual deveria ser o perfil do Salesiano
capaz de responder aos jovens de hoje, a todos os jovens, especialmente os mais pobres e necessitados, os excluídos e os descartados, os mais
frágeis e os privados dos direitos fundamentais. Isso num mundo sempre mais complexo e que experimenta mudanças velozes”. (Carta de
convocação do Conselho Geral - CG28) Pense sobre o tema desafiador:
Qual é o modelo de salesiano e de salesiana que o jovem de hoje mais
precisa? Agora veja o que disse Dom Bosco sobre ser salesiano:
“Quero ensinar um método de vida cristã que seja alegre, mostrando
os verdadeiros prazeres, de modo que vocês possam dizer: Sirvamos ao
Senhor com alegria”. (Dom Bosco)
Oração: Pedimos, Senhor, olha pelos adolescentes e jovens. Por todos
aqueles que vivem em situação de pobreza. Por aqueles que ingressam
no mundo do trabalho, pelos desassistidos ou desorientados. E por
todos nós aqui presentes. Amém!

14
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É a primeira vez que um Capítulo dos Salesianos é pensado tendo
como tema uma pergunta, que diz: “Quais Salesianos para os jovens
de hoje?”. Quer dizer: não é uma pergunta qualquer. É uma solicitação para que todos os Salesianos estejam conectados às exigências
dos jovens de hoje. O assunto, quais Salesianos para os jovens de hoje,
foi lançado pelo Reitor-Mor, o Padre Ángel Artime, para que todos se
envolvam, pois só assim será possível buscar horizontes de esperança
e de realização para os jovens de hoje. Pense sobre o tema desafiador:
Que tipo de pessoa deve ser o Salesiano e a Salesiana para os jovens de
hoje? Veja o que disse Dom Bosco sobre os jovens:
“Os jovens não só devem ser amados, mas devem saber que são amados. A
primeira felicidade de um menino é saber-se amado.” (Dom Bosco)
Oração: São João Bosco, sê nosso guia na busca e na prática do bem.
Tu que foste sempre compassivo, dirige teu olhar a todos os jovens e
faz descer sobre nós e nossas famílias as bençãos de Maria Auxiliadora.
Amém!
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COMO DOM BOSCO
“O cenário atual é muito complexo. Os jovens estão imersos no mundo digital, têm necessidade de formação profissional, alguns sofrem
a experiência da exploração e, ainda, outros precisam emigrar para
outras terras. Essas realidades atuais têm uma relevância enorme para
os Salesianos. A indagação “Quais Salesianos para os jovens de hoje?”
nasce de uma experiência de amor, a mesma que provocou Dom Bosco
enquanto percorria as ruas da Turim do século XIX” (Reitor-Mor P.
Ángel Artime, reescrito). Só quem quer o bem do outro está em busca
constante de novos modos de fazer sempre melhor, em busca de ajudar
as pessoas a serem felizes. É algo que só se verifica no amor que move
as pessoas que querem o bem dos outros. Pense: O que você pode fazer
hoje para seguir o exemplo de Dom Bosco? Veja o que Dom Bosco disse:
“Conseguir-se-á mais com um olhar de bondade, com uma palavra animadora que encha o coração de confiança, do que com repreensões que só
trazem inquietação e matam a espontaneidade.” (Dom Bosco)
Oração: Dom Bosco, que a todos recebia, consolava e ajudava, vê as
nossas necessidades de hoje e ajuda-nos, para que realizemos o bem a
quem precisar. Amém!
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Foi o tipo de pessoa que muito se dedicou ao bem estar dos jovens.
Desde que começou sua obra, seu olhar era para os jovens que vinham
do campo para a cidade em busca de empregos e acabavam sendo
explorados. Com atitudes audaciosas, Dom Bosco revolucionou no seu
tempo o modelo de ser padre. O método de apostolado de Dom Bosco
era o de partilhar em tudo a sua vida com os jovens. Para isto abriu
escolas, casas de hospedagem, espaços de diversão e oratórios. Dom
Bosco ficou muito famoso pelas frases que usava. Nelas, ele demonstra
o imenso carinho que tinha pelos jovens. Dizia, por exemplo: – “Basta
que sejam jovens para que eu vos ame.” – “Ganhai o coração dos jovens
por meio do amor” – “A música dos jovens se escuta com o coração,
não com os ouvidos.” No Evangelho, Jesus diz que seremos medidos
pela mesma medida que medimos. Dom Bosco, exemplo de cristão e
cidadão, usou a medida do amor.
Jesus disse à multidão: “Quem é que traz uma lâmpada para colocá-la
debaixo de um caixote, ou debaixo da cama? Ao contrário, coloca-a num
candeeiro. Prestai atenção no que ouvis: com a mesma medida com que
medirdes, também vós sereis medidos”. (Mc 4,20-21.24)
Oração: São João Bosco, pai e mestre dos jovens, desperta em nós o
amor às juventudes, o cuidado de uns pelos outros, a dedicação aos
abandonados, o esforço de servir aos que mais precisam. Amém!
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DIA DE FAZER MEMÓRIA DE SÃO JOÃO BOSCO
Dom Bosco era um jovem de estatura atlética, com dom para a música
e a arte. Tinha uma linguagem fácil, um espírito de liderança e era exímio escritor. Enfrentou desde cedo muitos desafios e durezas da vida.
A sua trajetória de vida o fez ter um coração sensível aos problemas dos
jovens abandonados. Mesmo com muitas dificuldades, João Bosco nunca
desistiu. Fez toda a espécie de serviços, foi costureiro, sapateiro, ferreiro, carpinteiro e, ainda, estudava música. Em 1859 fundou a Congregação
Salesiana e, com a ajuda de Santa Maria Domingas Mazzarello, fundou,
em 1872, o Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora. O próprio Dom Bosco
mandou Salesianos para fundar o Colégio Santa Rosa em Niterói/RJ, a
primeira casa salesiana do Brasil, e o Liceu Coração de Jesus em São Paulo.
O amor pelos jovens e a dedicação de Dom Bosco são transmitidos até hoje
no mundo inteiro. Pense: Como você se sente fazendo parte da família
salesiana? Dom Bosco é o verdadeiro exemplo do que sugere o Evangelho
de hoje. Vejamos...
Os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: “Quem é o maior
no Reino dos Céus?”. Jesus chamou uma criancinha, colocou-a no meio deles
e disse: “se não vos transformardes e vos tornardes como criancinhas, não
entrareis no Reino dos Céus. Aquele que se fizer humilde como esta criança
será maior no Reino dos Céus”. (Mt 18,1-4)
Oração: Senhor, por intercessão de São João Bosco, olha para todos os
jovens. Dá fé e força a cada um e que encontremos em ti a luz capaz de
orientar nossas vidas. Amém!
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Estamos em fevereiro e mais uma vez vamos celebrar a nossa bela e
rica cultura, a festa do carnaval. O carnaval é uma festa que nos lembra de que tudo na vida passa rápido. E assim cada ano é preciso rein-

FEVEREIRO

ventar uma nova festa. A do ano passado já foi e repetir não tem graça.
Assim é a vida, é preciso reinventar! Há sim muita beleza, alegria, celebração, mas a vida continua, segue em frente, outros momentos são
necessários. Se assim não fosse, não avançaríamos, nem nos expandiríamos para novos saberes, novas descobertas, novos desafios.
É por isso que quando nos damos conta já foi mais um momento, mais
um mês, mais uma festa, um aniversário, mais um ano. Com o tempo
percebemos que é curto o espaço que temos para percorrer todos os
caminhos que nos são dados.
Desta forma, cada um de nossos dias é feito de reinvenção. Reinventar
é dar sentido para o nosso viver. É buscar fazer de novo, às vezes exatamente as mesmas coisas, mas de uma maneira mais comprometida,
mais feliz. Reinventar é se perguntar todos os dias sobre o que estamos
fazendo de nossa vida. É se perguntar e saber: estou feliz?
FELIZ MÊS DE FEVEREIRO!
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A nossa fé cristã é um estilo de viver. Como cristãos, somos inspirados
pelos relatos da vida de Jesus. Ao tomar conhecimento e compreender
o que os relatos dizem de Jesus, encontramos um convite para entrar
num processo de criação de uma identidade, de uma decisão de viver.
“A primeira coisa que se aprende de Jesus nos evangelhos não é a doutrina, mas um estilo de vida: uma maneira de estar na vida, uma forma de habitar o mundo, de interpretá-lo e de construí-lo; uma maneira de tornar a vida mais humana. O característico deste estilo de viver
é que ele se inspira em Jesus. Nasce da relação com ele. Aprendemos
sua maneira de pensar, sentir, amar, orar, sofrer, criar, confiar e morrer. Pouco a pouco vamos nos fazendo discípulos e discípulas de Jesus”
(José Pagola, Voltar a Jesus, p.65). Pense: Como cada dia você reinventa a sua vida? Quem é o seu inspirador de vida? No Evangelho, vemos
a atitude provocadora de Jesus que reinventa a vida.
Disse Jesus: “Vai para casa, para junto dos teus e anuncia-lhes tudo o que
o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti”. Então o homem foi embora e
começou a pregar tudo o que Jesus tinha feito. (Mc 5,19-20)
Oração: A vida é uma oportunidade. Aproveite-a. A vida é uma beleza. Admire-a. A vida é um sonho. Faça que se torne realidade. A vida
é um desafio. Enfrente-o. A vida é um dever. Cumpra-o. A vida é preciosa. Cuide dela. A vida é riqueza. Conserve-a. Amém! (Madre Teresa
de Calcutá)
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O BARÃO E O SALMÃO
Um pescador fisgou um salmão. Ao ver seu tamanho, exclamou: Que
peixe maravilhoso! Vou levá-lo ao barão! Ele adora salmão. O peixe
pensou: Ainda posso ter alguma esperança. O pescador levou o peixe
ao nobre, e o guarda perguntou: O que tem aí? Um salmão, respondeu o pescador. Ótimo, disse o guarda. O barão adora salmão. O peixe
deduziu que havia motivos para ter esperança. O pescador entrou no
palácio, e embora o peixe mal pudesse respirar, ainda estava otimista.
Afinal, o barão adora salmão, pensou ele. O peixe foi levado à cozinha,
e os cozinheiros comentaram o quanto o barão gostava de salmão. O
peixe foi colocado sobre a mesa e quando o barão entrou, ordenou:
Cortem a cauda, a cabeça, e abram o salmão. Com seu último sopro de
vida, o peixe pensou: Por que ele mente? Se realmente me ama, deveria deixar-me viver. (Autor desconhecido) Pense: A história faz pensar
sobre os desafios da vida. Como você resolve os seus desafios? Jesus
ensina que a fé supera os grandes desafios da vida.
Disse Jesus: “Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença”. E pegou na mão da menina e disse: “Talitá cum” , que quer dizer:
“Menina, levanta-te!” Ela levantou-se imediatamente e começou a andar.
(Mc 5,34;41-42)
Oração: Senhor, ajuda-me a vencer as dificuldades que me atingem.
Intercede por mim e pelos que amo e faça com que a fé e a esperança
nos acompanhem em todos os momentos. Amém!
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Certo dia, um rapaz se colocou em frente ao espelho e perguntou:
Querido espelho, olhe para mim e me diga: Existe alguém mais infeliz
do que eu? Com certeza, respondeu o espelho, existe alguém mais triste que tu. E este alguém sou eu. O rapaz olhou espantado. Não esperava
que um espelho falasse. O espelho prosseguiu. Não imaginas a dor que
eu sinto ao ver, no meu reflexo, uma pessoa que deixou os seus problemas tomarem conta de sua vida, que não tem mais vontade de lutar
e principalmente que não consegue ver dentro de si as suas qualidades e capacidades. Queria que estivesse no meu lugar para ver. Você é
uma pessoa inteligente. Veja o quanto é expressiva a tua voz, quanto
teu coração é forte. Levanta a cabeça, dificuldades todos têm! (Autor
Desconhecido). Agora pense: “Hoje meu dia será produtivo, alegre e
cheio de vida, pois tenho Deus comigo.” Apenas concentre-se em seus
objetivos. Veja o que aconteceu com Jesus:
Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando
chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: “De onde recebeu ele tudo isto? Como
conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados
por suas mãos, de onde proveem?” (Mc 6,1-2)
Oração: Senhor, rogo para que me ajudes a valorizar a vida que me
destes. Que eu tenha sabedoria para tomar as decisões. Que eu saiba
aproveitar as oportunidades que chegam até mim. Amém!
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A ARTE DE REINVENTAR A VIDA
Melhor seria dizer que a mais certeira arte de reinventar a vida é viver
plenamente. Para isto, é importante que reconheçamos que preservar,
respeitar e dignificar a vida é o mais necessário. Pois, viver se faz pelo
conviver. Assim, a vida é dinamismo, força impulsionadora, sempre
apontando para frente. Esta é a razão e importância de viver intensamente cada momento e cada situação. Não se vive a vida pela metade. A nossa vida hoje é uma viagem que começou quando nossos pais
fizeram uma promessa de amor e foram desenhando nossa vinda ao
mundo. Existíamos antes de saber e de ver a luz do dia. Somos seres
humanos fadados a viver. Existimos no sonho de um pai, de uma mãe.
Antes, porém, existíamos no sonho de Deus. Pense: Como cada dia
você reinventa a sua vida? Veja no Evangelho de hoje o que Jesus propõe fazer para reinventar a vida.
Jesus chamou os doze, e começou a enviá-los dois a dois, dando-lhes poder.
Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um
cajado; nem pão, nem sacola, nem dinheiro. Mandou que andassem de
sandálias e que não levassem duas túnicas. (Mc 6,7-9)
Oração: Senhor, acompanhe-me em cada passo que eu der. Esteja
Senhor à minha frente em cada ação que eu realizar. Que eu saiba acolher cada oportunidade e respeitar cada pessoa que cruzar meu caminho. Amém!
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Com o tempo descobrimos que nossas vidas não podem ser contos de
fadas. Que sapos não se transformam em príncipes. Que princesas não
ficam esperando. Que os cavalos brancos não são tão brancos. Mas têm
coisas que fazem com que nossas vidas até se pareçam com contos de
fadas. É aquilo que nos faz feliz. Aquilo que nos dá a sensação de sapos
transformados em príncipes, ou de princesas acariciadas pelo beijo
do sapo. É assim quando encontramos uma pessoa especial. Quando
descobrimos que a amizade verdadeira, o amor existe. São presentes no nosso dia a dia que acontecem e não tem explicação. (Otavio S.
Casonato, reescrito). Pense: Quais são os momentos da vida que trazem tanta alegria, que parecem um conto de fadas? Você é grato pelo
sentimento de felicidade? Hoje o rei Davi nos inspira a ser gratos pela
bondade de Deus em nossa vida.
Em todas as suas obras Davi dava graças ao Santo Altíssimo, com palavras de louvor: “de todo o coração louvava o Senhor, mostrando que amava a Deus, seu Criador”. (Eclo 47,9-10)
Oração: Senhor, rogo para que me ajudes a reconhecer tua bondade e
a ser grato. Que a sabedoria me acompanhe, abençoe e interceda, me
ajudando a ser feliz em tudo o que eu faço. Amém!
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A PAZ PERFEITA
Um rei se propôs a oferecer um prêmio ao artista que fosse capaz de captar
numa pintura a paz perfeita. Muitos artistas tentaram. O rei observou e
admirou todas as pinturas. No final teve que escolher entre duas. A primeira era um lago tranquilo e nele estavam refletidas as montanhas que
o rodeavam. Sobre elas um céu azul com nuvens brancas. Todos os que
olharam para a pintura viram nela a paz perfeita. A segunda pintura também tinha montanhas, mas escabrosas e despidas de vegetação. Sobre elas
um céu tempestuoso do qual se precipitava uma forte chuva. Abaixo uma
cascata, com torrente de água. O que não se revelava nada pacífico. O rei
observou atentamente e viu que atrás da cascata havia um arbusto crescendo de uma fenda na rocha. Neste arbusto tinha um passarinho tranquilo, sentado no seu ninho. O rei optou pela segunda pintura e explicou:
Paz não significa estar num lugar sem ruídos, sem problemas, sem dor.
Paz significa permanecer confiante na vida, apesar das situações. (Autor
Desconhecido) Pense: Aprendemos com Jesus a ter uma postura de paz
mediante os desafios que se apresentam? Vejamos:
Tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genesaré. Ao descer da barca, as pessoas imediatamente recorreram a
Jesus levando doentes e aleijados deitados em suas camas. E todos quantos o
tocavam ficavam curados. (Mc 6,53)
Oração: Senhor, que a paz prevaleça em meu coração. Que minhas palavras sejam de paz e transformadoras de bênçãos. Dá-me a tua serenidade
mediante os desafios de cada dia. Amém!
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Você sente que a vida borbulha dentro de você? Sinta quantos anseios,
desejos, sentimentos, interrogações existem dentro de você agora. É
isso que impulsiona cada um a colocar de fato e em atos concretos todas
as possibilidades para a vida. A isso se dá o nome de potencialidades.
No Evangelho de Mateus, capítulo 25, isso é chamado de talentos. O
que são talentos? “A vida concedida por Deus a cada pessoa é um dom
que não deve ser desperdiçado, ignorado ou dissipado. Infelizmente,
para alguns a vida não tem valor, a desperdiçam e a consomem e deixam de viver. Vive-se apenas uma vez. Fazer isso com consciência e
responsabilidade é decisivo a fim de salvar ou perder a nossa vida!”
(Enzo Bianchi) Pense: A alegria de sua vida depende do que e de quem?
Jesus diz que precisamos sempre de coerência.
Disse Jesus: “Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe
de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que
ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus
para seguir a tradição dos homens”. (Mc 7,6-8)
Oração: Senhor, confiaste-me talentos. Que a teu exemplo eu saiba colocar os talentos que me deste a serviço dos irmãos. Perdoa-me
quando não partilho os talentos que me deste, faça-me aberto ao teu
amor. Amém!
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O BAMBU CHINÊS
A semente do bambu chinês, plantada por aproximadamente cinco
anos, não dá o mínimo sinal de vida. Todo o seu crescimento é subterrâneo, totalmente invisível. Uma maciça e fibrosa estrutura de raiz
vai se estendendo vertical e horizontalmente pela terra. No final do
quinto ano, o bambu chinês cresce e pode atingir uma altura de 25
metros. Muitas coisas na nossa vida são iguais ao bambu chinês. É
preciso semanas, meses, anos e muita persistência para nutrir nossos
sonhos. O importante é que o quinto ano chegará e com ele as mudanças que jamais se poderia imaginar. O bambu chinês nos ensina que
nunca devemos desistir de nossos projetos e de nossos sonhos. Pense:
Você cultiva a persistência, a paciência para alcançar os seus sonhos?
No Evangelho de hoje, Jesus alerta sobre as boas intenções que sempre
devemos ter para que nossos sonhos se realizem e contribuam com o
bem comum.
Jesus lhes disse: “Será que vós compreendeis? Entendeis que nada do que
vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra
em seu coração, mas entra em seu estômago?” (Mc 7,18-19)
Oração: Senhor, tu que sabes da minha interioridade, renova em mim
a tua vontade. Que eu seja capaz de reconhecer-te no rosto de cada
irmão. Ajuda-me, Senhor, a ser capaz de entregar a minha vida na
defesa da vida. Amém!
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Numa tempestade uma pedra enorme foi parar no meio de uma estrada. Algumas pessoas passaram por ali e simplesmente deram a volta
pela pedra. Outras esbravejavam, falavam mal dos políticos, mas ninguém removeu a pedra do meio da estrada. Passou outra pessoa que
tudo fez para remover a pedra. Pediu ajuda da vizinhança e com muita
força e suor, juntos, conseguiram colocar a pedra no acostamento da
estrada. Esta pessoa compreendeu o que muitos não tinham entendido, que todo obstáculo é uma oportunidade de aprendizado que pode
melhorar a vida. Nós também muitas vezes nos desviamos para não
encarar a realidade e passamos o problema para outros. Significa que
podemos estar nos privando de aprender coisas novas, de realizar
algo diferente, de ajudar as pessoas. Pense: Como você encara e o que
faz com as dificuldades que aparecem em sua vida? Com Dom Bosco
aprendemos que o bem precisa ser feito todos os dias.
“Nunca deixem para amanhã o fazer o bem que vocês podem fazer hoje,
porque amanhã poderá ser tarde.” (Dom Bosco)
Oração: Senhor Deus, dá-nos a graça de estar a serviço do bem comum.
Ensina-nos e ajuda-nos a ser verdadeiros nas nossas intenções e nas
ações de todos os dias. Amém!
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SER CRISTÃO
Desde pequenos, em nossas famílias, assumimos o propósito de vida
de viver para o bem. Nossos pais, provavelmente, nos orientaram pelo
caminho do amor, da bondade e do cuidado com a vida em todos os
seus aspectos. Mas pode ser que nem sempre tenhamos vivido isto
com seriedade, na perspectiva de um verdadeiro cristão. Não importa,
pois em nós está plantado, até já nasceu e agora precisamos regar e cultivar o desejo de sermos cristãos e honestos cidadãos, e não somente
de nome. Jesus faz um pedido e coloca uma exigência para quem quer
segui-lo, para quem se diz cristão. Ele diz: “Sede santos como vosso Pai
do céu é santo”. Pense: Como você coloca em prática os ensinamentos de Jesus? No Evangelho de hoje temos mais um gesto concreto de
Jesus que promove a vida da pessoa.
Trouxeram um homem surdo e Jesus impôs sobre ele a sua mão. Colocou
os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele.
Olhando para o céu, suspirou e disse: “Efatá!”, que quer dizer: “Abre-te!”
Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar. (Mc 7,32-35)
Oração: Senhor, que eu seja bondoso com todos que precisam.
Ajuda-me a encontrar o caminho do compromisso cristão com a promoção da vida. Que eu torne o mundo um lugar melhor com a minha
presença. Amém!
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“Jesus caminha com os dois discípulos que, incapazes de entender o
sentido do que acontecera, se retiram de Jerusalém e da comunidade. Para estar em sua companhia, Jesus percorre o caminho com eles.
Interroga-os e escuta com paciência a versão dos acontecimentos,
para os ajudar a reconhecer o que estavam vivendo. Depois, com afeto e energia, anuncia-lhes a Palavra, levando-os a interpretar os fatos
que viveram. Aceita o convite para ficar com eles ao anoitecer, entra
na noite deles. Enquanto O escutam, seus corações abrasam-se e as
suas mentes iluminam-se; na fração do pão, abrem-se os seus olhos.
São eles mesmos que decidem retomar o caminho na direção oposta,
para regressar à comunidade e compartilhar a experiência do encontro com o Ressuscitado”. (Documento: Os jovens e o discernimento
vocacional, nº4). Pense: Você percebe Jesus em sua vida? O Apóstolo
Tiago diz que as dificuldades produzem em nós a perseverança para
continuar a buscar.
Meus irmãos, quando deveis passar por provações, considerai isso motivo
de grande alegria, por saberdes que a comprovação da fé produz em vós a
perseverança. Mas é preciso que a perseverança gere uma obra de perfeição, para que vos torneis perfeitos e íntegros. (Tiago 1,2-4)
Oração: Jesus, que chamaste os apóstolos a te seguirem, continua a
passar em nossos caminhos e continua a repetir o teu convite. Dá coragem às pessoas convidadas, dá força para que sejam fiéis a ti. Amém!
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A PORTA
Num país em guerra havia um ditador que causava muito medo. Sempre
que fazia prisioneiros, não os matava: levava-os a uma sala onde havia
um grupo de arqueiros de um lado e uma imensa porta de ferro do outro,
sobre a qual estavam gravadas figuras de caveiras. Nesta sala ele os fazia
enfileirar-se e dizia: “Vocês podem escolher entre morrer flechados por
meus arqueiros ou passar por aquela porta e ser trancados”. Todos escolhiam ser mortos pelos arqueiros. Ao terminar a guerra, um soldado perguntou ao ditador: Senhor, posso lhe fazer uma pergunta? Diga, soldado!
O que havia por detrás da assustadora porta? Vá e veja você mesmo, disse o
ditador. O soldado abriu vagarosamente a porta e à medida que o fez raios
de sol foram adentrando e clareando o ambiente. Descobriu surpreso
que a porta se abria sobre um caminho que conduzia à liberdade. (Magno
Daniel, reescrito). Pense: Que portas você pode abrir para crescer em alegria e liberdade? Jesus hoje nos pergunta se compreendemos o que temos
a fazer.
Disse Jesus: “Não lembrais de quando reparti cinco pães para cinco mil pessoas? Quantos cestos vós recolhestes?” Eles responderam: “Doze.” Jesus perguntou: “E quando reparti sete pães com quatro mil pessoas, quantos cestos vós
recolhestes?” Eles responderam: “Sete.” Jesus disse: “E vós ainda não compreendeis?” (Mc 8,18-21)
Oração: Senhor, tu que te apresentaste como um caminho vivo, seja meu
guia e companheiro nos caminhos da vida. Ilumina-me com o teu Espírito
para que eu possa caminhar contigo. Amém!
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Cristãos são aqueles que apostam suas fichas no projeto de Jesus e o
fazem inspirados no Evangelho. O Evangelho é portador de uma força
poderosa e onde a comunidade cristã pauta toda a sua vida buscando
a transformação da realidade em que vive. Os Evangelhos nos fazem
pensar, refletir e nos interpelam a fazer releituras de nossa vida, a
partir da vida de Jesus. Inspirar-nos nos Evangelhos é encontrar forças para reproduzir hoje em nossa vida o estilo de vida de Jesus e de
seus discípulos, abrindo novos caminhos para buscar Deus e recriar a
nossa vida. Para isso, “aprender o estilo de vida de Jesus é fundamental para recuperar nossa identidade de discípulos e de seguidores de
Jesus”. (José Pagola. Voltar a Jesus, Vozes, p. 66). Pense: Qual o significado da Palavra de Deus para você?
Você se inspira na Palavra de Deus para orientar sua vida? São Tiago pede:
Sede praticantes da Palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós
mesmos. Aquele que se debruça sobre a Lei da liberdade, agora levada à
perfeição, e nela persevera, não como um ouvinte distraído, mas praticando, esse será feliz naquilo que faz. (Tiago 1,22;25)
Oração: Livra-me, Senhor, de fazer mau uso de vossa Palavra.
Liberta-me das vãs interpretações. Dá-me, Senhor, o dom da sensatez
para que eu encontre em tua Palavra o conforto para iluminar meu
caminho. Amém.
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NOVOS CAMINHOS PARA UMA IGREJA COM
ROSTO AMAZÔNICO
“No processo de pensar uma Igreja com rosto amazônico, sonhamos com os pés fincados na terra de nossos ancestrais e com os olhos
abertos pensamos como será essa Igreja a partir da vivência da diversidade cultural dos povos” (Documento preparatório ao Sínodo da
Amazônia). Diz o Papa Francisco, que “o objetivo principal é identificar novos caminhos para a evangelização daquela porção do Povo
de Deus, especialmente dos indígenas, frequentemente esquecidos e
sem perspectivas de um futuro sereno, é a causa da crise da Floresta
Amazônica, pulmão de capital importância para nosso planeta. Para
que, no respeito da beleza da Criação, todos os povos da Terra louvem
a Deus, Senhor do Universo, e por Ele iluminados, percorram caminhos de justiça e de paz”. Pense: Como você colabora com o cuidado do
Planeta e de seus habitantes mais fragilizados?
Meus queridos irmãos, escutai: “não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do Reino que prometeu aos que o
amam?” (Tiago 2,5)
Oração: Senhor Jesus, renova em mim a tua imagem sagrada. Desse
modo serei capaz de reconhecer-te no rosto de cada irmão e de cada
irmã. Fortaleça-me para eu ser capaz de entregar minha vida na defesa
da vida. Amém!
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Na véspera de uma viagem, o motorista preparou o carro. Levou à oficina para reparos e ao posto para que fosse lavado e encerado com cera
especial. Adquiriu uma nova e bela capa para os bancos. No dia seguinte saiu feliz para viajar. Porém, depois de percorrer alguns quilômetros, o carro parou. Foi um enorme susto. Foi quando se deu conta
que não tinha abastecido o carro . (Hilário Silva e Valérium, reescrito)
Pense: Isso também pode ocorrer conosco. Passamos uma existência inteira reunindo muitas coisas que com o tempo já não servem
para nada. Ficamos presos à moda, conquistamos influência e poder.
Buscamos sempre estar em dia com os últimos lançamentos e ficar
conectados com as novidades. E quando viajamos em nós mesmos, em
busca de algo mais profundo e dos valores da vida, descobrimos que o
mais importante foi esquecido.
Chamou Jesus a multidão com seus discípulos e disse: “Se alguém me quer
seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser
salvar a sua vida, vai perdê-la; mas quem perder a sua vida por causa de
mim e do Evangelho, vai salvá-la”. (Mc 8,34-35)
Oração: Senhor, dá-me o dom da sensatez para que eu saiba cada vez
mais o que minha vida realmente precisa. Dá-me a graça de estar atento e de doar aos outros e a ti o melhor de meus dons. Amém!
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É HORA DE MUDAR
A hora é de inventar o novo a partir de nós próprios, a partir de nossa história. Somos jovens e Deus confia a nós a mudança para o novo
da história. Desejamos um mundo melhor, mais feliz e de direitos
para todos. Assim, “peçamos ao Senhor a graça de não hesitar quando o Espírito nos exige darmos um passo à frente; peçamos a coragem
apostólica de comunicar o Evangelho aos outros; de renunciar a fazer
de nossa vida um museu de recordações. Em qualquer situação, que o
Espírito Santo nos faça contemplar a história na perspectiva de Jesus
ressuscitado. Assim, a Igreja de Jesus poderá continuar em frente acolhendo as surpresas da vida” (Papa Francisco, Gaudete et Exsultate,
nº 139). Pense: Você acredita que é convocado por Deus para colaborar
e participar de um mundo novo? Jesus diz que um mundo novo é possível, com nossa participação e fé.
Jesus disse: “Tudo é possível para quem tem fé.” Disse o homem: ‘Se podes
fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Eu tenho fé, mas ajuda Senhor a minha falta de fé”. (Mc 9,22-24)
Oração: Ó Deus, dá-me a graça de proclamar a minha fé não somente
em palavras, mas também na verdade das minhas ações. Que minha fé
e ações sejam esperança de um mundo melhor e mais feliz para todos.
Amém!
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O termo “carnaval” significa “adeus à carne”. Vem do período da Idade
Média, onde se celebravam diversas festas populares. Na sequência
destas festas vinha um período de grande jejum. Era o momento de
retomar a rotina da vida, tanto nos afazeres quanto no cuidado com a
saúde do corpo. Era o momento de fazer jejum, alimentar-se com chás,
ervas, comidas mais saudáveis. A festa do Carnaval, mais ou menos em
torno do ano de 590 d.C., passou a ser um marco para a Igreja Católica.
Aproveitando de todo o significado da festa do carnaval, se faz memória da vida, morte e ressurreição de Jesus. Razão pela qual, após as
comemorações carnavalescas, começa o período da Quaresma com
jejuns. Pense: Carnaval é tempo de alegria. A alegria é um dom dado
por Deus e que devemos cultivar. Você cultiva a alegria em sua vida? A
nossa alegria está no Senhor que ressuscitou.
Disse-lhes Jesus: “O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos
homens, e eles o matarão. Mas, três dias após sua morte, ele ressuscitará”.
(Mc 9,31)
Oração: Maria, Mulher da ação, faz com que as nossas mãos e os nossos
pés se movam apressadamente rumo aos outros, para levar a alegria e
o amor do teu Filho Jesus à luz do Evangelho. Amém! (Papa Francisco)
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CINZAS
É muito antigo o costume de cobrir a cabeça com cinzas. Na antiguidade, cobrir-se de cinzas expressava a decisão de mudar de vida. Davi
se cobriu com cinzas para pedir perdão e mudar de vida. Os Ninivitas
se cobriram com cinzas para mostrar mudança de vida. A Igreja pedia
que os que tinham cometido homicídio, um pecado público, passassem 40 dias cobertos de cinzas. A quarta-feira de Cinzas foi instituída
na Igreja no século VIII e desde lá se faz a imposição das cinzas na cabeça do cristão para que mude de vida. Cinzas significam que devemos
tomar consciência de nossos limites para motivar a mudança que precisamos fazer em nós mesmos. A imposição das cinzas em nossa cabeça
significa também que a comunidade quer nos proteger, nos cobrir de
energia e nos dar forças. O rito das Cinzas na Igreja é para nos deixar
com o coração purificado, com a cabeça despojada e desprendida, com
a vontade disposta e decidida para recomeçar. Pense: Tudo na vida,
com o tempo, envelhece, murcha, torna-se pó. Assim também nós. A
Sagrada Escritura diz: “Lembre-te, és pó e ao pó voltarás”.
Disse Jesus: “Quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os
homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai. E o teu Pai,
que vê o que está escondido, te dará a recompensa”. (Mt 6,17-18)
Oração: Senhor, concede-nos a graça de começar este tempo da
Quaresma fortalecidos com o teu auxílio e proteção. Senhor, durante
estes dias, purifica nossos corações, confirmando-nos na caridade e
no amor. Amém!
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A Quaresma é um tempo dedicado à preparação para melhor celebrar
a Páscoa. Quaresma é um período do ano que leva o cristão a querer
entender melhor o verdadeiro sentido de sua condição de filho de
Deus. Quaresma é também um tempo de maior fraternidade, na ajuda
concreta aos que precisam e principalmente aos mais necessitados. É
um tempo de maior abertura e comunhão com a vida dos semelhantes que passam por dificuldades e privações. É época de conceder o
perdão aos que nos ofenderam, magoaram, caluniaram. É tempo de
se preocupar mais em fazer o bem a todos. É época de fazer um pacto
com a própria língua, para não ferir o outro com palavras. É tempo
de evitar críticas destrutivas e de corrigir-se das fofocas. É um tempo
muito especial para se resolver antes consigo mesmo e depois com os
outros. Pense: Como você pode melhorar sua vida, suas relações com
as pessoas?
Jesus disse: “Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua
cruz cada dia, e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la; e
quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. De que adianta
a um homem ganhar o mundo inteiro, se se perde e se destrói a si mesmo?”
(Lc 9,23-25)
Oração: Senhor, durante este tempo de Quaresma tem misericórdia
de nós. Com nossa oração, jejum e boas obras, transforma o nosso egoísmo em generosidade. Abre nossos corações à tua palavra, ajuda-nos
a fazer o bem. Amém!
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O DESAFIO MAIOR
É muito bom saber que Deus não olha as nossas aparências exteriores,
mas a nossa interioridade. É muito bom saber que Deus não escolhe
pessoas, simplesmente acolhe a todos. Somos todos feitos à imagem e
semelhança de Deus. Logo, para Deus somos todos perfeitos, bonitos,
talentosos. Deus nos deu todas as capacidades para mudar as coisas e,
principalmente, mudar a nós mesmos. Para isso, basta que acreditemos em nós mesmos e nas potencialidades que recebemos de Deus. O
maior desafio é sermos capazes de colocar em comum os dons recebidos, sobretudo nossa ternura e solidariedade. É importante saber que
tudo o que reluz neste mundo é fugaz, termina, se esvai. No entanto,
Deus é só e sempre será amor para cada um. Pense: Como você se sente
sabendo que é imagem e semelhança de Deus? A imagem de Deus descrita pelo profeta Isaías diz:
Diz o Senhor Deus: “o jejum que prefiro é quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição. É repartir o pão com o faminto, acolher em casa
os pobres e peregrinos. Então, brilhará tua luz como a aurora; e à frente
caminhará tua justiça e a glória do Senhor te seguirá”. (Is 58,6-9)
Oração: Senhor, afasta de mim o espírito de egoísmo, preguiça e de
desânimo. Concede a cada um de nós um espírito de integridade, de
humildade, de paciência, de fé e de amor. Amém!
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A promoção do bem-estar está relacionado primeiramente com uma
profunda vida interior. Cuidar da vida interior é cuidar do essencial,
conhecer-se, aceitar-se, ter tranquilidade e paz de espírito para se

MARÇO

relacionar com a vida em geral.
Com o cultivo e a consciência do bem-estar espiritual, o nosso corpo
manifesta serenidade e nossas ações transbordam em empatia, gratidão e tolerância. É preciso preocupar-se sempre em alinhar as nossas
ações externas com os nossos desejos internos. Esta é a melhor forma
de se relacionar consigo mesmo, com as coisas, com os outros e com
o Universo.
O conceito de bem-estar é algo alargado todos os dias em busca de
algo melhor para o ser humano. Porém, o bem-estar só é válido se nos
leva a compreender que é necessário sair da nossa zona de conforto
e ir ao encontro do outro, para juntos nos fazermos cada vez mais
seres humanos.
A promoção do bem-estar tem cuidado com a realização pessoal, a
harmonia familiar, a autoestima, a tranquilidade, a paz de espírito, e
com uma espiritualidade profunda. O que exige de nossa parte uma
prática consciente de ações que promovam o autoconhecimento das
nossas possibilidades e limitações.
ESTAMOS NUM TEMPO DE PROMOVER O BEM-ESTAR. FELIZ MÊS
DE MARÇO!
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Pérolas são raras, por isso em geral são muito caras. Quem possui pérolas possui um tesouro, uma fortuna. Pérolas são joias apreciadas no seu
todo, na sua estrutura, na sua composição. Os porcos não conseguem
apreciar as virtudes das pérolas. Se lhe dermos pérolas, eles pisam-nas
e submergem-nas no lamaçal em que vivem. Bem disse Jesus: “Não
deis pérolas aos porcos”, ao comparar o Reino dos Céus a uma pérola de raro valor. Na verdade, há pessoas que são pessoas e há pessoas mais parecidas com os porcos. O porco vive exclusivamente para o
seu estômago. Há pessoas que também vivem para o seu estômago. A
estas as pérolas nada significam. Jesus ainda foi além e disse que para
a aquisição de uma pérola um homem vendeu tudo o que possuía. (inspirado em: “Parábolas e Ensinos de Jesus”, de Cairbar Schutel). Pense:
Para você, o que é o Reino dos Céus? Jesus dá a dica de onde e de como
podemos encontrar o Reino dos Céus. Vejamos:
“Senhor, quando foi que te vimos com fome, ou com sede, como estrangeiro, ou nu, doente ou preso?” Então o Pai dos Céus lhes responderá: “Em
verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes!” (Mc 25,44-45)
Oração: Senhor, na abundância de tua misericórdia, ensina-nos a buscar o Reino dos Céus. Lembra, Senhor, de todo o teu povo, de todos os
que rezam hoje aqui e de todos os que invocam teu amor. Amém!
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PARA PROMOVER O BEM-ESTAR
A Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos para refletir o tema
“Novos caminhos para a Igreja e para uma ecologia integral” pediu
que os novos caminhos de evangelização fossem elaborados para e
com o povo de Deus que habita na região Amazônica. Estes povos são:
os habitantes de comunidades e zonas rurais, de cidades e metrópoles,
ribeirinhos, migrantes e deslocados e, especialmente, os povos indígenas. Sabemos que na selva amazônica, que é de vital importância
para o planeta Terra, desencadeou-se uma profunda crise, devido a
uma prolongada intervenção humana na qual predomina a cultura do
descarte e a mentalidade extrativista. A Amazônia, uma região com
rica biodiversidade, é multiétnica, pluricultural e plurirreligiosa, um
espelho de toda a humanidade que, em defesa da vida, exige mudanças
pessoais, dos Estados e da Igreja. Pense: Que ações pratico que objetivam a defesa da vida? Jesus ensina que não são as palavras proclamadas em alto e bom som que atestam o compromisso com a vida.
Disse Jesus aos seus discípulos: “Quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das
muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais”. (Mt 6,7-8)
Oração: Senhor, derrama sobre nós a tua grande misericórdia, para
que possamos perseverar no bem. Senhor, que nossa confiança em ti
nos faça promover o respeito à vida de todos. Amém!

44

Acolhida 2020 - Ensino Fundamental II e Ensino Médio

04

Q UA

Sabemos que Deus não olha a nossa aparência e de nenhum outro ser da sua
Criação, pois foi Ele que assim fez tudo. Deus vê o mais íntimo e profundo
de cada um, Ele é Aquele que entra na nossa interioridade e não faz acepção
de pessoas. Nós fomos plasmados à Sua imagem e semelhança. Para Deus
somos todos especiais. Ele nos fez com talentos e capacidade para transformar tudo aquilo que não colabora com a sua proposta de ternura e amor. Para
isso, é preciso que acreditemos em nós mesmos e nas qualidades que recebemos de Deus. Precisamos, assim, ser capazes de colocar em comum, disponibilizar conjuntamente e em benefício de todos os dons que recebemos.
A exemplo de Jesus que disponibilizou plenamente seus dons, a nossa escuta e as nossas ações devem ser de solidariedade com os que mais precisam.
Pense: Você escuta os apelos de ajuda que lhe são feitos? O que você faz
para atender? A Igreja propõe aos jovens que escutem e atendam os
apelos atuais.
A escuta transforma o coração daqueles que a vivem. Não é somente uma
recolha de informações, nem uma estratégia para alcançar um objetivo.
Representa a forma como o próprio Deus se relaciona com o seu povo através
da escuta. Entrar no movimento de Deus é ir ao encontro de cada ser humano.
(Os jovens e o discernimento vocacional, nº 6)
Oração: Senhor Jesus, ensina-me a ouvir com generosidade, para melhor
te servir nos irmãos que precisam. Ensina-me a escutar com coração e a
dar de minha atenção, tempo e dedicação sem esperar por recompensa.
Amém!
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A AÇÃO DE DEUS
A ação de Deus nas pessoas é discreta, até imperceptível. Como cristãos, sabemos que Ele está em nós, se faz presente sempre e mostra
o melhor caminho. Precisamos estar atentos e abertos à sua ação em
nós. O nosso desejo de mudar o mundo, fazer a vida mais bonita para
todos, vem do desejo de Deus. Quando sentimos o apelo de construir
um mundo feito a partir de coisas simples, do cotidiano, identificamo-nos com Jesus. Ele já nos disse que somos o sal, o fermento e a luz.
Desta forma, os cristãos agem como uma formiguinha, com presença
discreta no meio do mundo. É nas coisas pequenas e discretas de cada
dia que irradiamos a ação de Deus no mundo. O nosso jeito de olhar e
de falar, nossa maneira de rezar, o modo de organizar nossa vida familiar, as nossas dúvidas e medos, nossas alegrias e bem-estar, é o jeito de
Deus estar no mundo. Pense: Você percebe a ação de Deus em sua vida?
Jesus disse que basta procurá-lo e Ele nos atenderá.
Disse Jesus: “Pedi e vos será dado! Procurai e achareis! Batei e a porta vos
será aberta! Pois todo aquele que pede, recebe; quem procura, encontra; e
a quem bate, a porta será aberta”. (Mt 7,7-8)
Oração: Maria, a Mulher da escuta, abre nossos ouvidos, para que saibamos ouvir a Palavra de Deus. Para que saibamos ouvir a realidade,
a cada pessoa que encontramos, especialmente, aos pobres e necessitados. Amém!
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Celebramos dia oito (8) próximo o Dia das Mulheres. É o dia para lembrar
das conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres por melhores
condições de vida e trabalho. “A exemplo de Nossa Senhora, as mulheres colocaram-se na história da humanidade, dizendo: Faça-se em mim
segundo sua palavra. Não disseram faça-se segundo a minha, mas segundo a TUA. Faça-se em mim é a palavra chave da vida. Marca a passagem
o centrar-se em mim mesmo e em minhas próprias necessidades para
uma vida dirigida a Deus. Faça-se em mim, é estarmos disponíveis para o
Senhor, é a cura do nosso egoísmo, o antídoto diante de uma vida insatisfatória. Faça-se em mim é o remédio contra o envelhecimento, é a terapia
para permanecer jovem por dentro. Faça-se em mim é acreditar que Deus
conta mais que meu eu. É decidir submeter-se ao Senhor. Dizer faça-se em
mim é a alegria maior que podemos oferecer a Deus. Pense: Por que não
começar a nossa jornada dizendo a cada manhã: Aqui estou, Senhor, para
que hoje se cumpra em mim a Vossa vontade”. (Papa Francisco)
Maria disse: “Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra”. E foi às pressas a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Isabel ouviu a saudação de Maria e exclamou: “Bendita és tu entre
as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre”. (Lc 1,39-42)
Oração: Rezemos hoje por todas as mulheres: 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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CAMPANHA DA FRATERNIDADE
O tema deste ano é “Fraternidade e Vida: dom e compromisso”. O lema
que sustenta o tema é o texto do evangelho de Lucas, que diz: “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele”. O objetivo do tema e do lema traz sempre presente que não se perca de vista a construção da fraternidade. A
proposta deste ano é reforçar entre os cristãos e na sociedade em geral
a dimensão do cuidado. É um cuidado voltado para a vida que se manifesta na beleza e na alegria; para as feridas que machucam e ameaçam
a vida; para o processo de robotização por qual passa a nossa sociedade; e para a situação dos “filhos órfãos de pais vivos”. A cultura atual
respira muitos venenos que retiram o amor. Esta campanha propõe o
caminho de se apaixonar pela vida. À vida de hoje falta a dignidade
da Criação e do Sopro do Criador. A sociedade prega o apego aos bem
materiais, fato que atrapalha as pessoas para descobrir o verdadeiro
sentido da vida. Pense: Qual é o caminho para se apaixonar pela vida?
Disse Jesus: “Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados; não condeneis e não sereis condenados; perdoai, e sereis perdoados. Dai e vos será dado”. (Lc 6,36-38)
Oração: Senhor da vida, desde toda a eternidade quiseste o nosso ser e
a vida. Dá-nos teu Espírito para que em qualquer circunstância defendamos, amemos e sirvamos a vida, a dignidade, os direitos e a integridade de cada ser humano. Amém!
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A base da vida está no respeito e este tem início primeiro em nós mesmos. Para cuidar da vida temos muitos direitos que nos defendem. No
entanto, temos também deveres. Os deveres nos tornam responsáveis
pela vida. A melhor forma de sermos responsáveis com a vida é ajudar as pessoas a terem vida com dignidade. Sabemos que para o cristão, defender a vida é das tarefas humanas que mais agrada a Deus. Só
defenderá a vida quem coloca Deus em primeiro lugar em sua própria
vida. Nosso olhar e coração voltados para Deus é que nos dão a medida dos nossos direitos e dos nossos deveres. Pense: Deus tem o primeiro lugar em sua vida? Você consegue provar a presença d’Ele com
ações concretas?
Disse Jesus: “Nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso
Mestre e todos vós sois irmãos. Na Terra, não chameis a ninguém de pai,
pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso Guia, Cristo”. (Mt 23,8-10)
Oração: Senhor, nós te oferecemos o nosso coração. Enche-o das tuas
virtudes e nos ensina a cuidar da vida. Queremos seguir o teu exemplo, para crescermos em graça e sabedoria. Amém!

49

MARÇO

FÉ NA VIDA

Acolhida 2020 - Ensino Fundamental II e Ensino Médio

MARÇO

11

Q UA

PERÍODO DA QUARESMA
“Que a nossa Quaresma seja percorrer o caminho de Jesus, para levar
a esperança, para alcançar a liberdade”. Não deixemos que passe em
vão este tempo favorável. Peçamos a Deus que nos ajude a realizar um
caminho de conversão. Abandonemos o egoísmo, o olhar fixo em nós
mesmos e voltemo-nos para a Páscoa de Jesus; façamo-nos próximo
dos irmãos e das irmãs em dificuldade, partilhando com eles os nossos bens. Jejuar é aprender a modificar a nossa atitude para com os
outros. Jejuar é passar da tentação de satisfazer a nossa voracidade
para a capacidade de sofrer por amor. Quaresma é tempo de orar, para
saber renunciar à autossuficiência do nosso eu. Quaresma é dar esmola, para sair da insensatez de viver e acumular tudo para nós mesmos.
Quaresma é reencontrar a alegria do projeto que Deus colocou na criação e no nosso coração: o projeto de amá-Lo, e amar nossos irmãos,
encontrando neste amor a verdadeira felicidade.” (Papa Francisco)
Pense: Que sentido tem para você jejuar, orar e dar esmola?
Jesus chamou-os e disse: “Vós sabeis que os chefes das nações têm poder e
os grandes oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor; quem quiser ser o primeiro, seja vosso
servo”. (Mc 20,25-27)
Oração: Senhor Jesus, ensina-me a ser generoso. A dar-me sem medida. A cuidar das feridas dos que sofrem. A servir a quem precisa sem
esperar recompensa. Amém!
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O Fabricante de lápis falou com cada um de seus lápis dizendo: Existem
cinco coisas que você precisa saber antes de eu lhe enviar para o mundo. Sempre se lembre delas e você se tornará o melhor lápis. Primeira:
Você poderá fazer muitas grandes coisas, mas só se você se permitir
estar seguro na mão de alguém. Segunda: Você experimentará um
doloroso processo de ser afiado de vez em quando, mas isto é exigido
se você quiser se tornar um lápis melhor. Terceira: Você tem a habilidade de corrigir qualquer mal-entendido que você puder ocasionar.
Quarta: A parte mais importante de você sempre estará do lado de
dentro. Quinta: Não importa a condição, você deve continuar a escrever. Você deve sempre deixar uma marca clara e legível, não importa
o quão difícil é a situação. Todos os lápis entenderam, prometeram se
lembrar, e entraram na caixa compreendendo o propósito de ser lápis.
(Autor desconhecido) Pense: Quais são os propósitos de sua vida?
Bendito quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor; é como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca de umidade,
por isso não teme a chegada do calor: sua folhagem mantém-se verde, não
sofre com a seca e não deixa de dar frutos. (Jr 17,7-8)
Oração: Senhor, escuta a minha oração. Coloca em mim a tua vontade e abençoa os meus propósitos. Faz de mim uma pessoa fiel aos teus
ensinamentos. Dá-me a graça de ser portador de tua misericórdia.
Amém!
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OS JOVENS DESEJAM SER OUVIDOS
“Os jovens são chamados a realizar opções que norteiam a sua existência. Muitos sentem por experiência que a sua voz não é considerada
interessante nem útil no âmbito social e eclesial. Em vários contextos, verifica-se pouca atenção ao seu clamor, de maneira particular
ao daqueles que são mais pobres e explorados. A escuta torna possível
um intercâmbio de dons, num contexto de empatia. Permite que os
jovens ofereçam a sua contribuição para a comunidade, ajudando-a a
reconhecer novas sensibilidades e a formular perguntas inéditas. Ao
mesmo tempo, estabelece as condições para um anúncio do Evangelho
que alcance verdadeiramente o coração.” (Documento: Os jovens e o
discernimento vocacional, nº 7-8). Pense: Para você o jovem é ouvido
pela família, escola e sociedade?
Jesus disse: “Vós nunca lestes nas Escrituras: ‘a pedra que os construtores
rejeitaram tornou-se a pedra angular; isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos’. Por isso eu vos digo: o Reino de Deus será entregue
a um povo que produzirá frutos”. (Mt 21,42-44)
Oração: Senhor, olha para nós jovens de hoje. Faz-nos ser a boa terra
para que produzamos bons frutos. Que a tua Palavra seja a semente a
germinar, para se transformar em muitos frutos de vida nova. Amém!
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Nunca tivemos tanta consciência de que somos apenas hóspedes do
planeta Terra. Nossa casa, lugar de morada e de viver não pode ser
depredada e emporcalhada. Precisamos pensar nos próximos habitantes e também deixar a casa em ordem para eles. “O urgente desafio de
proteger a nossa casa comum inclui a preocupação de unir toda a família humana na busca de um desenvolvimento sustentável e integral. O
Criador não nos abandona, nunca recua no seu projeto de amor, nem
se arrepende de nos ter criado. A humanidade possui a capacidade de
colaborar na construção da nossa casa comum. Os jovens exigem de
nós uma mudança; interrogam-se como se pode pretender construir
um futuro melhor, sem pensar na crise do meio ambiente e nos sofrimentos dos excluídos.” (Laudato Si, 13) Pense: Como podemos pensar
e construir um futuro melhor?
Na grandeza e na beleza das criaturas, contempla-se, por analogia, o seu
Criador. (Sab 13, 5). O que é invisível n’Ele – o seu eterno poder e divindade – tornou-se visível à inteligência, desde a criação do mundo, nas suas
obras. (Rm 1, 20)
Oração: Senhor, Criador do Céu, da Terra e de todos os seres que nela
habitam, concede-nos forças para preservar a beleza e integridade de
todo o ambiente que nos deste. Amém!
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TRÊS PERGUNTAS
O aprendiz se aproximou do eremita e indagou: Desejo saber qual o
momento mais importante da minha vida; a pessoa mais valiosa para
mim e a tarefa mais relevante que posso executar? Você que é sábio me
ajude a esclarecer. O sábio meditou e respondeu: Agora é o momento
mais importante da sua existência, pois você está aqui. A pessoa mais
relevante para a seu crescimento é você mesmo, pois apenas de você
depende o êxito ou o fracasso da sua vida. E a realização mais significativa para você se expressa no serviço através do amor, no conhecimento e no bem. O jovem que ambicionava um futuro seguro, um
relacionamento nas colunas sociais e realizações profissionais em
uma multinacional, não pode esconder sua decepção, saiu cabisbaixo.
Pense: Agora é o momento eterno. Você é o construtor da felicidade. A
obra grandiosa resulta das pequenas contribuições.
Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: “Senhor, quantas vezes devo
perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes?” Jesus respondeu: “Não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. É assim que o
meu Pai que está nos céus fará convosco”. (Mt 18,21-22;35)
Oração: Senhor, quero agradecer pelas graças e misericórdias que
me são dadas diariamente. Que, conhecendo tua Palavra, eu saiba me
orientar para o caminho do amor, do conhecimento e do bem. Amém!
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Um dia um jovem aprendiz perguntou a seu mestre qual a diferença
entre o céu e o inferno. O mestre respondeu: Aprendiz, o inferno é
como um grupo de pessoas sentadas ao redor de um monte de arroz
delicioso. Cada uma destas pessoas está com um talher de cabo muito
longo e por este motivo estas pessoas não conseguem colocar o arroz
na própria boca. O egoísmo e a ganância as fazem morrer de fome. Já
o céu, é um outro grupo de pessoas também sentadas ao redor de um
monte de arroz. Elas também estão com talheres de cabos muito longos. Só que cada uma destas pessoas olha para a que está à sua frente e a alimenta com o seu talher. Por este motivo todos se alimentam,
ficam satisfeitos e agradecidos. (Autor desconhecido) Pense: O outro
está presente nas preocupações do seu dia?
Disse Jesus: “Quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor
que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor
no Reino dos Céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado
grande no Reino dos Céus”. (Mt 5,19)
Oração: Senhor, a nossa preocupação com o outro mostra que somos
membros uns dos outros. Que a partilha de nossos dons e capacidades nos ajude a tomar mais consciência das nossas responsabilidades
mútuas. Amém!
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DIA DE SÃO JOSÉ
São José ajudou Jesus “a crescer e a se desenvolver. Procurou um lugar
para que o filho nascesse; cuidou dele; ajudou-o a crescer; ensinou-lhe
a profissão. Jamais tomou para si a propriedade do filho: deixou-o
crescer em silêncio. Deixar crescer é a palavra que nos ajuda por natureza. São José deixa crescer. Protege. Ajuda em silêncio. São José foi
também o homem dos sonhos. O sonho é um lugar privilegiado para
buscar a verdade, porque ali não nos defendemos da verdade. São José
tinha os pés no chão, mas era aberto, para não perder a capacidade
de sonhar com o futuro. Não perder a capacidade de sonhar, porque
sonhar é abrir as portas para o futuro.” (Papa Francisco) Pense: O que é
para você sonhar com os pés no chão?
José, marido de Maria, era justo. O anjo do Senhor apareceu-lhe, em
sonho, e lhe disse: “José, Filho de Davi, não tenhas 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. Em ti depositamos toda a nossa confiança. Mostra-nos a tua bondade, protege e ampara as nossas
famílias. Amém!
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“A cultura dominante de consumo e de descarte converte o planeta
num lixão. O Papa denuncia esse modelo de desenvolvimento asfixiante, com sua obsessão pelo consumo e seus ídolos de dinheiro e poder.
Impõem-se novos colonialismos ideológicos disfarçados pelo mito do
progresso que destroem as identidades culturais. Francisco apela à
defesa das culturas e à apropriação de sua herança, que é portadora
da sabedoria ancestral. Essa herança propõe uma relação harmoniosa
entre a natureza e o Criador e expressa com clareza que ‘a defesa da
terra não tem outra finalidade senão a defesa da vida’. (Documento:
Amazônia: Novos Caminhos Para a Igreja e Para Uma Ecologia
Integral, nº27) Pense: Qual é o nosso compromisso com a Amazônia?
Jesus sinaliza que o maior mandamento é o amor.
Jesus respondeu: “O primeiro mandamento é amarás o Senhor teu Deus de
todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com
toda a tua força! O segundo é amarás o teu próximo como a ti mesmo! Não
existem outros mandamentos maiores do que estes”. (Mc 12,39-31)
Oração: Oração a Nossa Senhora da Amazônia. Maria, querida mãe
de Jesus e nossa, nós te saudamos e pedimos tua intercessão materna para nossos rios, igarapés, florestas, várzeas e terras firmes. Que os
peixes, as aves e os animais tenham a possibilidade de conviver com os
seres humanos! Mãe, que nesta imensa e rica Amazônia tenhamos um
povo feliz por encontrar laços de amor entre todos e com a Natureza!
Amém!
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BRINCANDO DE DEUS
Um grupo de cientistas decidia qual deles iria se encontrar com Deus
para dizer que eles não precisavam mais dele. Um cientista se apresentou como voluntário e foi dizer a Deus que Ele não era mais necessário. Ao encontrar Deus, o cientista disse: Deus, muitos de nós estamos
pensando e eu vim dizer que o Senhor não é mais necessário. Temos
elaborado grandes teorias e ideias, clonamos uma ovelha e logo iremos clonar humanos. Como o Senhor pode ver, nós realmente não
precisamos do Senhor. Deus balançou a cabeça e compreensivamente
diz: Bom, sem ressentimentos. Mas, antes, vamos fazer um concurso. O que você acha? O cientista diz: Para mim, tudo bem. Que tipo de
concurso? Um concurso de fazer pessoas! Deus responde. Legal! Sem
problemas! Diz o cientista. Ele rapidamente se adianta pegando um
punhado de barro e diz: Vamos lá, estou pronto! E Deus diz: Não assim!
Você tem que criar o seu próprio barro! (Claudimeire) Pense: Podemos
dispensar Deus de nossa vida?
Fala o Senhor: “Eis que eu criarei novos céus e nova terra. Haverá alegria e exultação sem fim em razão das coisas que vou criar; exultarei os
descendentes do Deus de Israel e os tornarei um povo cheio de alegria”.
(Is 65,17-18)
Oração: Obrigado, Senhor, pelo amor que me concedes. Permite-me,
Senhor, que eu seja humilde. Que eu saiba aprender e respeitar as
diferenças. Faz que eu possa amar ao próximo da maneira como ele é.
Amém.
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Um homem falou: Deus, fale comigo. E um pássaro começou a cantar.
Mas o homem não ouviu. Então o homem repetiu: Deus, fale comigo! E um trovão ecoou nos céus. Mas o homem foi incapaz de ouvir.
O homem olhou em volta e disse: Deus, deixe-me vê-lo. E uma estrela brilhou no céu. Mas o homem não a notou. O homem começou a
gritar: Deus, mostre-me um milagre! E uma criança nasceu. Mas o
homem não sentiu o pulsar da vida. Então o homem começou a chorar e a se desesperar: Deus, toque-me e deixe-me sentir que você está
aqui comigo. E uma borboleta pousou suavemente em seu ombro. O
homem espantou a borboleta com a mão e continuou o seu caminho
triste, sozinho e com medo. (By San Etioy, reescrito) Pense: Até quando manteremos nossos olhos e nossos corações fechados para o milagre da presença de Deus em nossa vida?
Jesus disse: “Queres ficar curado?” O doente respondeu: “Senhor, não
tenho ninguém que me leve à piscina. Quando estou chegando, outro entra
na minha frente”. Jesus disse: “Levanta-te, pega na tua cama e anda”. No
mesmo instante, o homem ficou curado, pegou na sua cama e começou a
andar. (Jo 5,6-9)
Oração: 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!
59

MARÇO

DEUS ESTÁ FALANDO COM VOCÊ

Acolhida 2020 - Ensino Fundamental II e Ensino Médio

MARÇO

25

Q UA

DIA DA ANUNCIAÇÃO DO SENHOR, O DEUS
DA NOVIDADE
“Deus é sempre a novidade que nos impele a partir sem cessar e a
mover-nos para ir além do conhecido. Leva-nos ainda aonde se encontra a humanidade, mas ferida, e aonde os seres humanos, sob a aparência da superficialidade e do conformismo, continuam à procura de
resposta para a questão do sentido da vida. Deus não tem medo! Não
tem medo! Ultrapassa sempre os nossos esquemas e não lhe metem
medo as periferias do mundo. Ele próprio se fez periferia. Por isso,
se ousarmos ir às periferias lá o encontraremos, pois Ele já estará lá.
Deus antecipa-se no coração do irmão, na sua carne ferida, na sua vida
oprimida, na sua alma sombria. Ele está lá” (Gaudete et Exsultate, nº
135). Pense: Qual a novidade de Deus para a nossa vida hoje? Maria, a
mãe de Jesus, soube acolher a novidade de Deus, vejamos:
O anjo Gabriel foi enviado por Deus a Maria e disse: “Alegra-te, cheia de
graça, o Senhor está contigo!” Maria ficou perturbada com estas palavras. O anjo, então, disse-lhe: “Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a
quem porás o nome de Jesus”. (Lc 1,26;28-31)
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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“Queridos irmãos e irmãs, a quaresma do Filho de Deus consistiu em
entrar no deserto da criação para fazê-la voltar a ser aquele jardim da
comunhão com Deus. Que a nossa quaresma seja percorrer o mesmo
caminho, para levar a esperança à criação. O pecado, a ambição desmedida de bem-estar, desinteresse pelo bem dos outros leva à exploração da Criação. Movidos pela ganância insaciável que considera todo o
desejo um direito e que, mais cedo ou mais tarde, acabará por destruir
tudo. Se não estivermos voltados continuamente para a Páscoa, para
o horizonte da Ressurreição, é claro que acaba por se impor a lógica do
tudo e, imediatamente, do possuir desenfreadamente cada vez mais.”
(Papa Francisco) Pense: Qual é a sua lógica de possuir cada vez mais?
Suas atitudes demonstram a lógica do converter-se para fazer da criação um jardim?
“Sabemos que toda a criação geme e sofre como que dores de parto até
o presente dia. Não só ela, mas também nós gememos em nós mesmos,
aguardando a adoção, a redenção do nosso corpo. Porque pela esperança
é que fomos salvos.” (Rm 8,22-24)
Oração: Senhor, nós te louvamos por todas as tuas Criaturas. As
Criaturas que fizeste estão repletas da tua presença e da tua ternura.
Louvado seja o Senhor por todas as Criaturas. Amém!
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A PAZ COMO SE FAZ?
Do terror se faz as guerras. Do ouro se faz as ambições. Fazem-se donos
da Terra, muitos governos das Nações. Quem sofre vai à luta por um
mundo melhor. Quem sofre busca a união. Quem planta a semente,
nem sempre é quem come o pão. Quem sofre vai cantando em oração.
Da fé se faz a esperança. De Deus se faz a religião. Quem chora faz poesia e busca a paz. Do amor se faz a canção. Mas e a Paz, como é que se
faz? (Paty Bolonha) Pense: O que é a Paz? Como é que se faz a Paz? Foi
para que a Paz prevalecesse que Jesus entregou sua vida por nós.
Jesus ensinava no Templo, dizendo: “Vós me conheceis e sabeis de onde
sou; eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse,
não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele, e ele foi
quem me enviou”. (Jo 7,28-30)
Oração: Senhor, quero ser instrumento de tua Paz e do teu infinito
amor. Onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve
o amor. Onde há ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a
discórdia, que eu leve a união e tua Paz, Senhor. Amém!
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Tudo em nossa vida começou com a certeza de que somos amados por
Deus e somos convidados a amar. “O Senhor não esperou que sábios
explicassem por palavras o que é o amor. Todo esforço de Deus desde a
criação tem sido, por todos os meios, fazer o homem compreender que
o ama muito e sempre. Esgotados todos os argumentos, Deus apresenta a maior prova. ‘Não há prova maior de amor do que dar a vida por
aqueles que amamos’. Eis tudo. Depois disso não há mais nada a dizer.
Quem quiser que compreenda. Aí está o livro aberto de Jesus entregue na cruz por nós. O maior pecado é o da recusa do amor de Deus
por cada um de nós.” (Jean Sulivan, Provocação ou a fraqueza de Deus,
Herder, 1966, p.111). Pense: Você acredita no amor de Deus por você?
Como você sente o amor de Deus?
Jesus se levantou e disse: “Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou?”
Ela respondeu: “Ninguém, Senhor.” Então Jesus lhe disse: “Eu também não
te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais”. (Jo 8,10-11)
Oração: Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe, vela sempre pelo nosso
bem. Como tu amaste teu Filho, ensina-nos a amar e a ter a coragem
para percorrer os caminhos do verdadeiro amor. Amém!
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O BEM-ESTAR QUE ESTÁ NO CORAÇÃO
“Esquecemos o que é pararmos, interromper por uns minutos a nossa pressa, libertar-nos por alguns instantes das nossas tensões e deixar-nos penetrar pelo silêncio e a calma de um lugar sagrado. Muitos
homens e mulheres ficariam surpreendidos ao descobrir que, com frequência, basta parar e ficar em silêncio por algum tempo, para acalmar o espírito e recuperar a lucidez e a paz. Sem o silêncio interior,
não se pode escutar Deus, reconhecer a sua presença na nossa vida e
crescer a partir de dentro. De acordo com Jesus, a pessoa retira o bem
a partir da bondade que está no seu coração. O bem precisa ser cultivado e fazer crescer no coração. Muitas pessoas começariam a transformar as suas vidas se pudessem parar para escutar todo o bem que
Deus desperta no silêncio dos corações.” (José Pagola) Pense: Você costuma fazer silêncio e ouvir seu coração? Você faz silêncio interior para
ouvir a Deus?
Disse Jesus: “Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele”. (Jo 8,29-30)
Oração: Senhor, concede-me a serenidade para aceitar a minha vida.
Dá-me coragem para transformar o que está nas minhas possibilidades. Enche-me de sabedoria para discernir o bem que preciso praticar.
Amém!
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A fase da adolescência e da juventude são as etapas da vida nas quais
se aposta mais criativamente em infinitas possibilidades. Toda pessoa
necessita olhar para os longínquos horizontes da sua vida para cres-

ABRIL

cer. Para descortinar o amanhã é preciso arriscar-se e propor para si
mesmo um projeto de vida.
É o projeto de vida que coloca diante de cada um as grandes decisões
que levam a orientar o resto da vida. Logo, ter um projeto de vida é
tomar a vida nas próprias mãos e descobrir a grandeza de decidir sobre
a própria existência. O risco de não ter um projeto de vida é ter que
levar uma vida medíocre, sem sentido, alienada e, pior, deixar que os
outros decidam por nós.
Propor-se um projeto de vida faz com que tudo gire em torno de outras
possibilidades e leve a acontecer o melhor de ser pessoa. Ao assumir
um projeto de vida, o ser humano vive um dos momentos mais iluminados de sua vida, pois percebe que seus ideais podem ser almejados.
Razão pela qual o projeto de vida é aquilo que faz uma vida ser verdadeira e autêntica. É este, o projeto de vida, que cria uma dinâmica
de crescimento, que leva ao autoconhecimento constante. Somente o
projeto de vida pode gerar um dinamismo na pessoa, que a faz sair de si
mesma, para viver criativamente a plenitude de ser além de si mesmo.
FELIZ MÊS DE ABRIL!!
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Quaresma é um tempo de rever o que fazemos com nossas opções de
vida. É tempo de saber o que está atrapalhando a vida e de nos perguntar quais são as tentações que nos cercam. É tempo de olhar para
as nossas atitudes e saber como tratamos as outras pessoas. É ainda
um tempo para rever e recolocar os valores que adotamos em nossa
vida. Quaresma é tempo para identificar nossas omissões, preconceitos, acomodações e fazer um propósito de ser mais generoso com as
pessoas com quem vivemos. Pense: Você faria um “jejum moderno”
na semana santa deste ano? Jejum moderno são atitudes que exigem:
parar e conversar, olho a olho com amigos e amigas. Jejum moderno é
ficar menos tempo nas mídias sociais e mais junto das pessoas.
Disse Jesus: “Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará”. (Jo
8,31-32)
Oração: Senhor, que nossa oração e jejum desta quaresma transformem nosso egoísmo em generosidade. Abre nossos corações à tua
palavra, cura as nossas falhas e ajuda-nos a fazer o bem. Amém.
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TEMPO DE NOVA VIDA
Quaresma lembra o sofrimento e a morte de Jesus. Todos os dias também vivemos com violência e dor muito próximos a nós. O sofrimento de Jesus lembra o amor de Deus, um amor que não fica indiferente
diante da dor e do sofrimento. Em Jesus, Deus se compadece e, também, vive a nossa angústia. Na história humana há registros de guerras, violências, intolerância que fazem muitas vítimas. Em nós, no ser
humano, faltam princípios que defendam e promovam a vida digna.
Jesus continua sendo crucificado na indiferença, no descaso, no egoísmo, na morte. O ser humano ainda não suporta a verdade do pleno
amor revelada em Jesus. Pense: Em que aspecto você precisa melhorar
para diminuir o sofrimento humano? Jesus pede hoje que guardemos
a sua Palavra.
Jesus respondeu: “Se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale
nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus.
Se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte”. (Jo 8,51;54)
Oração: Senhor, que neste período de Quarema possamos nos arrepender de tudo o que prejudica a vida. Tem misericórdia de nós e com
nossa oração, jejum e boas obras transforma o nosso egoísmo em
generosidade. Amém!
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Encerrando o tempo da Quaresma é tempo de descobrir, em nosso
coração, o melhor de quem somos, para procurar o conforto e a orientação em Deus. A esmola nos faz lembrar que podemos ser libertos da
ganância e leva a descobrir que o outro é nosso irmão. O jejum mexe
com a força que gera violência e nos desarma para estar livre diante
do outro, sendo uma importante ocasião de crescimento. Também nos
solidariza com os que possuem menos, às vezes sem o mínimo necessário para enfrentar cada dia da vida. A oração nos coloca junto de
Deus para que n’Ele encontremos a força e a orientação que a nossa
vida precisa. No próximo domingo de Ramos, celebraremos a entrada
de Jesus em Jerusalém. A população O recebe com festa, estendendo
seus mantos pelo chão e saudando Jesus com ramos. É a abertura da
semana Santa, a semana da paixão e morte, mas também da ressurreição de Jesus. Pense: Que significado tem a esmola, o jejum e a oração?
Jesus hoje fala que quem o conhece participa das boas obras.
Disse Jesus: “acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais
que o Pai está em mim e eu no Pai.” E muitos foram ao encontro de Jesus, e
diziam: “João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade”. (Jo 10,38;41-42)
Oração: Senhor, abre nossos corações à tua vontade. Cura as nossas
feridas, ajuda-nos a ser bons cristãos e a fazer o bem. Que transformemos a escuridão e a dor em vida. Concede-nos a esperança e a paz da
ressurreição. Amém!
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SEMANA SANTA
Na semana santa lembramos que a cruz que mata não tem a palavra
mais importante. Para quem crê em Jesus a vida não morre. Para o
que crê, a semana santa é para lembrar que estamos num tempo especial para cuidar e defender a vida como Jesus cuidou e preservou. Este
é um tempo para lembrar que Jesus está junto de nós, caminha conosco em nossos sofrimentos e angústias e nos quer no seu projeto para
pôr em pratica a justiça, o amor, o perdão, a reconciliação e a compaixão. Semana Santa nos lembra de que o que começa em cinzas termina
em nova vida, termina em ressurreição. Pense: Como você está
se preparando para lembrar os sofrimentos de Jesus e viver a sua
Ressurreição? O profeta Isaías fala hoje da nossa missão de cristãos
no mundo.
“Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão; eu te formei e
te constituí como o centro de aliança do povo, luz das nações, para abrires os olhos aos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que
vivem nas trevas”. (Is 42,6-7)
Oração: Senhor, Deus e Mestre de minha vida, afasta de mim o espírito de tristeza, de abatimento, de domínio, de violência. Senhor, concede-me um espírito de integridade, de humildade, de paciência e de
amor. Amém!
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“O que significa a Semana Santa? O que significa seguir Jesus em
seu caminho no Calvário e na Ressurreição? Em sua missão terrena,
Jesus percorreu os caminhos da Terra Santa; chamou 12 pessoas simples para que permanecessem com Ele e continuassem a sua missão;
escolheu-as entre o povo cheio de fé. Falou a todos, sem distinção, aos
grandes e aos humildes, ao jovem rico e à pobre viúva, aos poderosos e
aos indefesos; levou a misericórdia e o perdão; curou, consolou, compreendeu; doou esperança; levou a todos a presença de Deus que se
interessa por cada um, como faz um bom pai e uma boa mãe para cada
filho. Deus não esperou que fôssemos a Ele, mas foi Ele que se moveu
para nós, sem cálculos, sem medidas. Deus é assim: Ele dá sempre o
primeiro passo, Ele se move para nós.” (Papa Francisco) Pense: O que
significa seguir Jesus no caminho do Calvário e da Ressurreição? O
que é importante na Semana Santa?
Simão Pedro perguntou: “Senhor, para onde vais?” Jesus respondeu-lhe:
“Para onde eu vou, tu não me podes seguir agora.” Pedro disse: “Senhor,
por que não posso seguir-te? Eu darei a minha vida por ti!” Respondeu
Jesus: “Darás a tua vida por mim? Em verdade, em verdade te digo: o galo
não cantará antes que me tenhas negado três vezes”. (Jo 13,36-38)
Oração: Senhor, que nesta semana eu possa caminhar ao teu lado.
Que eu esteja com o coração aberto para participar da tua bondade e
misericórdia. Que ouvindo teus ensinamentos eu possa conhecer a
Verdade. Amém!
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SEMANA SANTA
“Viver a Semana Santa é entrar mais na lógica de Deus, na lógica da
Cruz, que não é aquela da dor e da morte, mas aquela do amor e da
doação que traz vida. É entrar na lógica do Evangelho e seguir Jesus,
para permanecer com Ele. É tempo de sair de si mesmo, de viver a fé
da ação criativa de Deus.” (Papa Francisco) Pense: Você tenta viver na
lógica de Deus? Jesus hoje pede que preparemos nossa casa para celebrar a sua Páscoa.
Disse Jesus: “Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: ‘O Mestre
manda dizer: o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua
casa, junto com meus discípulos”. (Mt 26,18)
Oração: Senhor, que eu possa nessa semana estar atento aos teus
sinais e perceber como posso mudar as situações que me afastam de ti.
Que meus sentidos e meu coração se voltem para os mistérios da tua
paixão e ressurreição. Amém!
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Hoje começa o Tríduo Pascal, a preparação para a celebração da
Páscoa, o dia que Jesus venceu a morte e nos mostrou que a vida pode
ser sempre renovada. Esta é a noite da Ceia Pascal de Jesus com todos
seus discípulos. É em torno de uma mesa que Jesus manifesta que será
alimento para todos que n’Ele crerem. É a noite do gesto de Jesus que,
durante a ceia de Páscoa, distingue o cristão no mundo até hoje. Ele se
levanta, pega uma bacia de água e uma toalha e lava e enxuga os pés
de um por um dos seus discípulos. Este gesto simples é de profundo
compromisso com a vida, com o outro, com o cuidado que cada cristão
precisa ter para com seus semelhantes. Jesus mostra em gesto e ação
que o cristão deve ser aquele que serve e não o que é servido. Em silêncio profundo, ouvimos o que Jesus nos diz hoje:
“O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a
unção para anunciar a Boa Nova aos pobres; enviou-me para proclamar
a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista; para libertar
os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor”. (Lc 4,18-19)
Oração: Senhor, a tua santa ceia nos mostrou o banquete do teu amor
por nós. Concede-nos que por nossos gestos e ações também cheguemos à plenitude de servir a quem precisa. Que possamos ser cristãos
que servem para transformar este mundo. Amém!
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SEXTA-FEIRA SANTA
A sexta-feira Santa é um dia marcado pelo silêncio. Associamo-nos a
Jesus, nosso Mestre e Senhor, que foi interrogado, humilhado e torturado. Já era de madrugada quando saiu carregando uma cruz muito
pesada até o calvário. No caminho foi hostilizado, açoitado, xingado,
desprezado até ser pregado na cruz. Para o cristão, a sexta-feira é um
dia de jejum de comida, da mente e do coração. Jesus na cruz não nos
deu apenas o exemplo de um amor de doação levado ao extremo; ele nos
deu a graça de participar do mistério de sua ressurreição. “O Mistério
que veneramos na Semana Santa é uma grande história de amor que
não conhece obstáculos, já que é uma história de partilha com os sofrimentos de toda humanidade e uma permanente presença nos acontecimentos da vida pessoal de cada um de nós”. (Papa Francisco)
Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro dos soldados
e disse: “A quem procurais?” Responderam: “A Jesus, o nazareno”. Ele disse: “Sou eu”. (Jo 18, 4-5)
Oração: Jesus, ensina-nos que o amanhecer do sol é mais forte do que
a escuridão da noite. Jesus, ensina-nos que a aparente vitória do mal
se esvai diante do túmulo vazio e perante a certeza da Ressurreição e
do amor de Deus por nós. Amém!
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“Páscoa é travessia, da morte para a vida. A vida recobrada – nova –
como o voo esplêndido da garça branca sob o céu azul da compaixão
de Deus. Páscoa da saudade e da ternura, da beleza e da esperança, da
novidade faceira ao canto do galo madrugador. Jesus conosco para
sempre. Espírito de Cristo, a liberdade aqui e inteira, a dignidade plena desta vida redimida, abrindo em flores e cheiros. Páscoa é assumir
os riscos todos. Viver a ressurreição cada dia com a certeza de que “Eis
que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos”. Boa Páscoa,
no Espírito do Ressuscitado!” (Roberto e Lori). Gesto de Páscoa: Abrace
seus colegas e professores, dizendo: Jesus ressuscitou.
Jesus foi ao encontro das mulheres, e disse: “Alegrai-vos!” As mulheres
aproximaram-se, e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés.
Então Jesus disse a elas: “Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos
que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão”. (Mt 28,9-10)
Oração: Jesus, conceda-me a graça de ser menos egoísta, e mais solidário. Que a tua Páscoa seja também a minha Páscoa para uma nova
vida. Pois sei que estás sempre comigo e estas sempre no meio de nós.
Amém.
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É PÁSCOA
Páscoa significa renascimento, renascer. Que nós, cristãos, possamos fazer renascer o amor de Deus em nossos corações. E que neste
momento de reflexão, possamos lembrar daqueles que estão aflitos e
sem esperanças. Façamos uma prece por aqueles que já não o fazem
mais, porque perderam a fé em um novo recomeçar. Não nos deixe
esquecer, Senhor, que, mesmo nos momentos mais difíceis do nosso
caminho, Tu estarás sempre conosco. Agora, Senhor, sabemos com
certeza que sempre estás conosco. Pois padecestes do martírio da cruz
e ressuscitastes por toda a humanidade. (Edy Fernandes, reescrito)
Pense: É tempo de ressurreição. Qual é minha ação para que a ressurreição aconteça para todos? Como Maria Madalena, sejamos anunciadores da vida nova que Jesus quer para todos.
Jesus perguntou: “Mulher, por que choras? A quem procuras?” Maria
disse: “Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu o
irei buscar”. Jesus disse: “Maria!” Ela exclamou, em hebraico: “Rabuni”,
Mestre! Jesus disse: “Não me segures. Vai dizer aos meus irmãos que subo
para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus”. (Jo 20, 15-17)
Oração: Maria, Mulher da decisão, ilumina a nossa mente e o nosso
coração, a fim de que saibamos obedecer à Palavra do teu Filho Jesus,
sem hesitação; concede-nos a coragem da decisão, não deixes que sejamos arrastados por outros. Amém! (Papa Francisco)

76

Acolhida 2020 - Ensino Fundamental II e Ensino Médio

15

Q UA

Um homem parou o automóvel no acostamento da estrada e observou
um pescador solitário, longe no rio. Relembrou, então, as próprias
preocupações. A vida atribulada dos negócios. A empresa exigindo
amparo contínuo. As contas bancárias em movimentação. A bolsa de
valores a lhe dar sustos. As novas terras adquiridas e a necessidade de
reorganização. Os diversos escritórios reclamando sua presença constante. Por fim, com um suspiro de desabafo, exclamou para si mesmo:
Isto é que é vida. Enquanto me mato, esse aí só quer sombra e água fresca! Foi ao encontro do pescador e descobriu que era uma pessoa muito
pobre, doente e faminta. Estava há várias horas à procura de alimento.
(Antônio Baduy Filho, in: Histórias da Vida) Pense: Não julgue, a distância, nem inveje os outros. Muitas vezes, a pessoa que imaginamos
feliz é alguém com problemas muito maiores que os nossos. Os discípulos de Emaús também se enganaram e não reconheceram a Jesus.
Jesus disse aos discípulos que seguiram pelo caminho de Emaús: “Como
sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram!
Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?”
(Lc 24,25-26)
Oração: Deus e nosso Pai, que és bondade, dá força àqueles que passam
por provações, dá luz àqueles que procuram a verdade e a todos compaixão e caridade. Dá ao aflito a consolação e aos doentes o repouso.
Amém!
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A AMAZÔNIA
“Na selva amazônica, que é de vital importância para o planeta Terra,
desencadeou-se uma profunda crise, devido a uma prolongada intervenção humana, na qual predomina a mentalidade extrativista. A
Amazônia, uma região com rica biodiversidade, multiétnica, pluricultural e plurirreligiosa, um espelho de toda a humanidade, exige de
todos uma mudança de vida a todos.” “Para a Igreja é de vital importância escutar os povos indígenas e todas as comunidades que vivem na
Amazônia. Precisamos de uma convivência mais próxima, para saber
como imaginam um ‘futuro tranquilo’ e de ‘bem viver’ para as futuras
gerações.” (Documento: Amazônia: Novos Caminhos para a Igreja e
para uma Ecologia Integral, nº 2 e 4) Pense: Como podemos colaborar
na construção de um mundo capaz de romper com as estruturas que
sacrificam a vida para construir redes de solidariedade? Hoje Jesus
ressuscitado mostra que redimiu toda a natureza.
“Assim está escrito: O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro
dia e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados
a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de
tudo isso.” (Lc 24,46-48)
Oração: Senhor, que a tua bondade se estenda sobre tudo que criaste.
Piedade para aqueles que não te conhecem, e esperança para aqueles
que sofrem. Que a tua bondade permita que a paz sempre nos acompanhe. Amém!
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Parem os relógios. Parem os frutos de uma humanidade cheia de falsos
valores. Que não percebe o mundo nas suas dores. Que não deixa perceber no mundo as suas cores. Que busca a felicidade correndo atrás do
inútil. Que vê o irmão caído na rua, com olhos que não faz questão de
ver. Que diz: o culpado é você! Que entra no templo só para pedir perdão, querendo comprar Deus com alguma doação. Que só dá valor a
quem tem riqueza. Mas que nem por um segundo lembra do que Jesus
falou. Hoje só o que interessa é o Amor. Eu quero viver o amor que
acolhe. O amor que salva. O amor que transforma. O amor, somente
o amor. (Paty Bolonha, reescrito) Pense: Que tipo de amor a humanidade precisa hoje? Jesus mostra que está na qualidade das relações o
amor que o mundo precisa.
Jesus disse-lhes: “Vinde comer, e aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o
por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus,
ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos”. (Jo 21,12-14)
Oração: Senhor, dá-nos um coração puro e límpido nas intenções.
Dá-nos praticar a caridade verdadeira. Dá-nos a sabedoria da fé e da
razão. Dá-nos a simplicidade que transforma a vida. Amém!
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O BEM-ESTAR DA APARÊNCIA
Ai daqueles que saboreiam o doce do açúcar em pratos refinados, mas
não têm paladar para a amargura do haitiano que corta a cana. Que
olham a beleza nas fachadas dos grandes edifícios, mas não ouvem nas
pedras o grito dos operários mal pagos. Que passeiam em carros de luxo
pelas novas avenidas, mas não têm memória para as famílias desalojadas. Que exibem roupa elegante, mas não se preocupam com as mãos
que colhem o algodão. Ai daqueles que só veem no pobre uma mão que
mendiga e não uma dignidade que busca a justiça. Que só veem nas
crianças marginalizadas uma praga e não uma esperança que há que
cultivar. Que só escutam nos pobres o caos e os perigos e não ouvem
o protesto de Deus. Que só contemplam o sadio, belo e poderoso e não
esperam a salvação desde o mais baixo e humilhado. Estes não poderão
contemplar a salvação que brota de Jesus. (Benjamin González Buelta)
Pense: Quem é o Jesus marginalizado hoje? Como tratamos esse Jesus
que está à margem?
Jesus respondeu: “Em verdade, em verdade te digo, se alguém não nasce
da água e do Espírito, não pode entrar no Reino de Deus”. Quem nasce da
carne é carne; quem nasce do Espírito é espírito. (Jo 3,5-6)
Oração: Senhor, peço o dom de escutar a tua voz em meu coração.
Conduze-me nas melhores decisões que preciso tomar. Faz com que
a minha fé rompa barreiras para acreditar no valor da bondade e da
misericórdia. Amém!
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Na época da escassez do ouro, muitos mineiros pararam de pagar o
imposto chamado “quinto”. O Rei de Portugal criou a “Derrama”,
obrigando que fossem pagos todos os impostos atrasados. Diante
dessa situação foi formado um grupo de revoltosos. Joaquim José da
Silva Xavier, o Tiradentes, era um dos líderes dessa revolta. Quando
a revolta dos mineradores foi descoberta pelo governador, a Derrama
foi suspensa e seus líderes foram presos. Tiradentes ficou preso três
anos e foi condenado à morte. Todos os outros representantes que
também estavam condenados foram inocentados. No dia 21 de abril de
1792, Tiradentes foi levado à forca e esquartejado. Muitos anos após
sua morte, ele foi reconhecido como grande herói do início da história da Independência do Brasil. Por isso também chamado “Mártir da
Independência”. (Boletim Padre Pelágio). Pense: Você conhece pessoas
que doaram ou que doam a vida pelo bem do Brasil?
Jesus disse a Nicodemos: “O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu
ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a
todo aquele que nasceu do Espírito”. (Jo 3,8)
Oração: Senhora da Esperança, intercede por nós! Quando fechamos
o coração. Quando consentimos à injustiça. Quando parece ser difícil seguir teu filho. Quando nos cansamos de fazer o bem. Leva-nos a
Jesus, nossa esperança. Amém!
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DESCOBRIMENTO DO BRASIL
Refletir sobre o país que estamos construindo faz assumir a nossa responsabilidade de uma geração que “não foge à luta”. A construção de
uma nação livre se faz pelo viés do amor, que deve perpassar todas as
relações. É o amor construtivo, de desenvolvimento social para todos,
que preza pelo cuidado da vida. É com amor que fazemos uma construção sólida e de qualidade, onde o sonho e a realidade se entrelaçam.
São as pessoas que amam que desencadeiam uma sociedade amorosa,
cuja força de luta é a dignidade e a paz. Nesta data especial, estejamos
atentos para as palavras de Jesus, o Mestre que nos ensinou: “amarás,
pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma,
e 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: Na tua contribuição à pátria Brasil,
o respeito e o amor estão presentes?
Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não
morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou o
seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja
salvo por ele. (Jo 3,16,17)
Oração: Oração pelo Brasil (CNBB) – Pai misericordioso, nós te pedimos pelo Brasil. Ajuda-nos a construir um país justo e fraterno. Que
estejamos atentos às necessidades das pessoas mais fragilizadas e indefesas. Que o diálogo e o respeito vençam o ódio e os conflitos. Amém!
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Certa vez um homem foi até Sócrates e disse-lhe ao ouvido: na condição de amigo, tenho alguma coisa muito grave para dizer-lhe em
particular. Espera! Disse Sócrates, você já passou o que vai me dizer
pelos três crivos? Três crivos? Perguntou o homem. Sim, três crivos.
Observemos se sua confidência passou por eles. O primeiro é o crivo da
verdade. Você tem absoluta certeza daquilo que pretende me comunicar? Bem, ponderou o interlocutor, assegurar mesmo não posso. Mas
ouvi dizer... Exato, disse Sócrates. E você passou o assunto pelo segundo crivo, o da bondade? Ainda que seja real o que julga saber, será pelo
menos bom o que quer me contar? O homem disse: Isso não. Muito
pelo contrário... Ah! Tornou o sábio, então vamos para o terceiro crivo, o da utilidade. Útil? Disse o homem. Útil não é... Bem, disse o filósofo, se o que você tem a me confiar não é verdadeiro, nem bom e nem
útil, esqueçamos o problema. (Autor desconhecido). Pense: Você se
preocupa em dizer a verdade? Jesus atesta seu testemunho da verdade
para que tenhamos certeza de sua ação no mundo.
Aquele que vem do alto está acima de todos. Dá testemunho daquilo que
viu e ouviu. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro.
(Jo 3,31-33)
Oração: Senhor, dá-me um coração perspicaz, capaz de orar em espírito e verdade. Ajuda-me a trilhar o caminho da simplicidade. Ajuda-me
a viver minha vida com fé, sinceridade e simplicidade. Amém!
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O CARRO ATOLADO
Um homem e sua esposa estavam passando por uma estrada rural para
visitar alguns amigos. Passaram por uma poça de lama e o carro ficou
atolado. Depois de alguns minutos e de tentativas frustradas, viram
um jovem descendo a estrada conduzindo alguns bois. O jovem parou
quando viu o casal em dificuldades e se ofereceu para puxar o carro
para fora da lama. O casal aceitou e minutos mais tarde o carro estava
livre. O rapaz virou para o casal e disse: É o décimo carro que eu ajudo
a tirar da lama hoje. O marido olha o rapaz e, sem acreditar, pergunta:
E quando é que você tem tempo para arar sua terra? Pense: Talvez seu
dia tenha muitas oportunidades para ajudar outros em necessidade.
Aproveite! Jesus socorreu uma multidão que estava com fome.
Levantando os olhos, e vendo que uma grande multidão estava vindo ao
seu encontro, Jesus disse a Filipe: “Onde vamos comprar pão para que eles
possam comer?” Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito
bem o que ia fazer. (Jo 6,5-6)
Oração: Senhor, viemos pedir-te paz, sabedoria e bondade. Queremos
olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos ser pacientes e
compassivos. Queremos ver uns aos outros como teus filhos, como tu
nos vês. Amém!
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A boa educação e o respeito pelas realidades deste mundo têm início
dentro de nós mesmos. Temos direitos, mas também deveres. E a
melhor forma de sermos responsáveis com as realidades que vivemos
é ajudar as pessoas a terem vida com dignidade. Defender a vida é,
entre as tarefas humanas, a que mais agrada a Deus. E só defende a vida
quem coloca Deus em primeiro lugar na sua própria vida. “Os indígenas amazônicos entendem a proposta do bem viver como vida plena
no horizonte da colaboração com a criação do Reino de Deus. Esse bem
viver será alcançado somente quando se realizar o projeto comunitário em defesa da vida de todos os seres vivos.” (Documento: Amazônia:
Novos Caminhos para a Igreja e para uma Ecologia Integral, nº 32)
Pense: Deus tem lugar em sua vida? Conseguimos provar a presença
d’Ele em nós com ações concretas?
Disse Jesus: “Em verdade, em verdade, eu vos digo: estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes e ficastes satisfeitos.
Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna”. (Jo 6,26-27)
Oração: Senhor, queremos ver o bem e a bondade em cada um de nossos irmãos. Fecha nossos olhos a toda maldade. Guarda a nossa língua
de toda a calúnia. Que nossas palavras sejam benfazejas e que possam
espalhar a tua bondade. Amém!
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QUASE
Ainda pior que a convicção do não, a incerteza do talvez é a desilusão
de um “quase”. É o quase que me incomoda, que me entristece e que
me mata, trazendo tudo que poderia ter sido e não foi. Quem quase ganhou ainda joga, quem quase passou ainda estuda, quem quase morreu está vivo, quem quase amou não amou. Basta pensar nas
oportunidades que escaparam, nas chances que se perdem por medo,
nas ideias que nunca sairão do papel. Pergunto-me, às vezes, o que nos
leva a escolher uma vida morna; ou melhor, não me pergunto, contesto. A resposta eu sei de cor, está estampada na distância e frieza dos
sorrisos, na frouxidão dos abraços, na indiferença dos “bons dias”.
Sobra covardia e falta coragem até pra ser feliz. (Luis Fernando
Veríssimo) Pense: Você é uma pessoa decidida ou fica no quase, esperando pelos outros?
Disse Jesus: “Meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. O pão de Deus
é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo.” Então pediram: “Senhor,
dá-nos sempre desse pão”. Jesus lhes disse: “Eu sou o pão da vida. Quem
vem a mim não terá mais fome e quem crê em mim nunca mais terá sede”.
(Jo 6,32-35)
Oração: Senhor, que sejamos tão bondosos e alegres que todos os que
se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos de tua
beleza, e que, no decurso desta jornada, te revelemos a todos os nossos
irmãos. Amém!
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“A web é uma ‘praça’ onde os jovens transcorrem muito tempo e se
encontram facilmente, embora nem todos tenham igual acesso a ela.
Contudo, ela constitui uma extraordinária oportunidade de diálogo,
encontro e intercâmbio entre as pessoas, bem como de acesso à informação e ao conhecimento. Além disso, o mundo digital é um âmbito
de participação sociopolítica e de cidadania ativa, e pode facilitar a
circulação de uma informação independente, capaz de tutelar eficazmente as pessoas mais vulneráveis, revelando as violações dos seus
direitos. Em muitos países, a web já constitui um lugar indispensável
para alcançar e envolver os jovens nas iniciativas e atividades pastorais.” (Documento: Os jovens, a fé e o discernimento vocacional, nº 22)
Pense: Como você utiliza as redes sociais? Para você, qual a finalidade
das redes sociais?
Disse Jesus: “Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome e
quem crê em mim nunca mais terá sede”. (Jo 6,35)
Oração: Deus Eterno e todo e poderoso, que nos criaste a tua imagem
e semelhança e nos fazes procurar tudo que é bom, verdadeiro e belo,
permita-nos que pelas mídias sociais dirijamos nossas mãos e olhos ao
que dignifica e constrói a vida. Amém!
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MENSAGEM PARA O DIA DO TRABALHADOR
Abençoadas são as mãos dos trabalhadores, responsáveis por fazer
um mundo transformado. “O trabalho constitui uma dimensão fundamental da existência do ser humano. O trabalho não é mercadoria,
mas um modo de expressão direta da pessoa que, por meio dele, deve
procurar o pão quotidiano e contribuir para o progresso contínuo das
ciências e da técnica e, sobretudo, para a elevação cultural e moral da
sociedade, na qual vive. Para o Papa Francisco, o trabalho humano é
participação na criação. Na terra, há poucas alegrias maiores do que
as que sentimos ao trabalhar, assim como há poucas dores maiores
do que as do trabalho, quando ele explora, esmaga, humilha e mata”
(CNBB, Mensagem aos trabalhadores e trabalhadoras, 2018) Pense:
Você valoriza os trabalhadores? Você reconhece quem trabalha para
ajudar você?
Diz São Paulo: “O operário é digno do seu salário” (I Tim 5,18). E Jesus:
“permanecei na mesma casa, comei e bebei do que eles tiverem, pois o operário é digno do seu salário”. (Lc 10,7)
Oração: Senhor, eis-me aqui para iniciar uma nova jornada. Ofereçote minhas alegrias e dores. Agradeço-te pelo pão de cada dia. Peço-te
hoje, em especial, pelos desempregados. E derrama a tua bênção sobre
todos os trabalhadores. Amém!
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O despertar da cidadania para qualquer pessoa é um dos momentos
que mais liberta o ser humano dele mesmo para ir ao encontro do
outro. Saber-se portador de direitos e deveres libera a pessoa de inte-

MAIO

resses mesquinhos. Ser cidadão evoca responsabilidade de cada um,
na construção de valores para todos, o que assegura o bem-estar e o
respeito a todas as formas de vida.
Entre os valores coletivos de hoje se consagra o direito de todos estarem inseridos num meio ambiente saudável, de dever ético, moral e
político. Ser cidadão, tanto na esfera das decisões pessoais quanto na
esfera da coletividade, remexe com o contexto de vida, das relações
com a natureza e com os semelhantes.
Vive-se em uma sociedade que ainda não aprendeu a relacionar atitudes individuais e coletivas à perda da qualidade de vida para as pessoas
e para a casa comum de todos, o Planeta Terra. É por isso que a escola se torna um território de fortalecimento das responsabilidades do
exercício da cidadania.
Despertar a cidadania é condição para a construção de uma nova
sociedade que seja sustentável para todos. Isso impõe uma tarefa educacional para liderar mudanças, que se fazem urgentes e necessárias
nos padrões de vida e das relações atuais. Já que “o útero da ‘mãe terra’
continua grávido, porém precisa mais do que nunca de apurado cuidado com a vida”. (L. Boff)
FELIZ MÊS DAS MÃES, A GERADORA E CUIDADORA DA VIDA!

90

Acolhida 2020 - Ensino Fundamental II e Ensino Médio

04

SEG

“Os jovens pedem para ser acolhidos e respeitados na sua originalidade. Revestem-se de grande importância as relações de amizade e a
pertença a grupos de coetâneos, promovidas também graças às redes
sociais. Em geral, os jovens são portadores de uma abertura espontânea à diversidade, que os torna atentos às temáticas da paz, da inclusão
e do diálogo entre culturas e religiões. Numerosas experiências de muitas partes do mundo testemunham que os jovens sabem ser pioneiros
de encontro e diálogo intercultural e inter-religioso, na perspectiva da
convivência pacífica.” (Documento: Os jovens, a fé e o discernimento
vocacional, nº 45) Pense: Você é um jovem que faz a diferença? Quais
são suas escolhas de vida que fazem a diferença? Jesus dá a dica para
fazermos a diferença.
Disse Jesus: “Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e elas me
conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha
vida pelas ovelhas”. (Jo 10, 14-15)
Oração: Senhor, orienta-me e protege-me nos caminhos de hoje.
Permita que a centelha do teu amor misericordioso, que acendeste
dentro de cada um de nós, torne-se um fogo que transforme nossos
corações. Amém!
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O MEMBRO ISOLADO
Um membro de um grupo deixou de participar. Após algumas semanas, o líder
do grupo decidiu visitá-lo. Era uma noite fria. O líder encontrou o homem em
casa sozinho, sentado diante de um brilhante fogo. Supondo a razão para a
visita, o homem deu-lhe boas-vindas e o conduziu para perto da lareira. O
líder se fez confortável e não disse nada. No silêncio contemplou as chamas
em torno da lenha ardente. Após alguns minutos, o líder examinou o fogo,
apanhou uma brasa ardente e deixou-a de lado. E voltou a se sentar, silencioso e imóvel. O anfitrião prestou atenção a tudo quieto. Então diminuiu a
chama da solitária brasa, houve um brilho momentâneo e seu fogo se apagou.
Estava frio e morto. Nenhuma palavra tinha sido dita. O líder, antes de sair,
recolheu a brasa fria e a colocou de volta no meio do fogo. Imediatamente a
brasa começou a incandescer com o calor dos carvões em torno dela. Quando
o líder foi até a porta para partir, seu anfitrião disse: “Obrigado tanto por sua
visita quanto pelo sermão. Eu estou voltando ao convívio do grupo”. (Autor
desconhecido) Pense: Qual a sua posição: você é uma brasa fora do braseiro
ou está participando da chama do convívio que aquece a vida?
Disse Jesus: “As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me
seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos”. (Jo
10, 27-30)
Oração: Senhor, ajuda-me para que eu desenvolva e empregue para o bem as
energias que tenho em mim. Que eu seja capaz de colaborar para uma sociedade mais fraterna, mais verdadeira e mais justa. Amém!
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A vida, às vezes, nos leva por caminhos não previstos e nem sempre
fáceis de trilhar. São momentos em que, por força das circunstâncias,
somos obrigados a nos recolher dentro de nós, fazendo um balanço dos
acontecimentos, aguardando a tormenta passar. O nosso sistema imunológico, nessas ocasiões, torna-se frágil e, por mais que a gente tente
se defender, tudo fica contra nós. As nossas defesas tornam-se impotentes às adversidades e permitem que tudo nos atinja. Nessas horas
até acreditamos no ditado popular: “desgraça pouca é bobagem”. É
exatamente nos momentos de fragilidade que somos mais atingidos
e desabamos. Assim caminha a humanidade! Não quer saber de suas
razões ou necessidades. Julga apenas pelo que vê e tritura as histórias de vidas pelo que não vê. (Prof. Dr. Jean Pierre Marras, reescrito)
Pense: Em quem você se ampara nos seus momentos de fragilidade?
Vejamos o que nos diz Jesus.
Disse Jesus: “Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em
mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e
não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo,
mas para salvá-lo”. (Jo 12,46-47)
Oração: Senhor, concede que a minha presença e as minhas atitudes
façam renascer a esperança e contribuam para ajudar a quem passa
por dificuldades. Senhor, que eu conserve a coragem de ajudar e esteja
disponível para colaborar. Amém!
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O OUTRO LADO DA QUESTÃO
Apoiada no muro do jardim, a dona da casa iniciou o diálogo com a
amiga, exclamando: Você viu a roupa do vizinho da esquina? Bem
que ele poderia vestir-se melhor! E continuou a conversa, alinhando censuras e insinuações diversas. Criticou a limpeza da calçada
em frente. Lembrou o automóvel empoeirado do vizinho da direita.
Ridicularizou a pintura da casa da esquerda. Verberou a visita demorada, que recebera na véspera. Comentou as dissenções íntimas de um
casal conhecido. Quando já por mais de meia hora, percebeu a fumaça e o cheiro de queimado, vindos lá de dentro. Desesperada, correu
para o interior da casa e observou, surpreendida, que se esquecera de
desligar o ferro de engomar. O seu descuido custou-lhe a destruição
de algumas peças de roupa e a ameaça de um incêndio. (Hilário Silva
e Valérium, reescrito) Pense: A sua vida é pautada na vida do outro? O
que da vida do outro contribui com a sua vida? Jesus chama a atenção
para a condição de quem serve.
Disse Jesus: “Em verdade, em verdade vos digo: o servo não é maior do que
o seu Senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se compreenderdes essas coisas sereis felizes”. (Jo 13, 16-17)
Oração: Senhor, ilumina-me com tua sabedoria para que eu saiba distinguir entre o bem e o mal, a verdade e a mentira, o que edifica e o que
destrói. Dá-me docilidade para respeitar os que têm mais experiência.
Amém!
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Celebrar o dia das mães nos faz lembrar imediatamente da nossa mãe
e de todas as mulheres que se doam por amor aos filhos. Um dos maiores sinais do amor de Deus presente no mundo são as mães. Por esta
razão, nessa data tão especial, lembramos também da maternidade
de Maria, a mãe de Jesus. A jovenzinha de Nazaré carregou em si um
feito histórico tão extraordinário que mudou os planos e todo o rumo
da humanidade. Ao pronunciar um simples sim ao anjo, Maria não
sabia a proporção do que estava por vir. Mas como Mulher-Mãe assumiu todas as consequências de uma maternidade desafiadora. Assim,
podemos dizer hoje que o verbo se encarnou e mudou toda a vida d’Ela
e da humanidade. Pense: A maternidade de Maria foi de grande desafio. Também hoje, no nosso cotidiano, muitas Mulheres-Mães passam
por grandes aflições. Com Maria podemos constatar que Deus se fez
história junto às pessoas.
“Porque realizou em mim maravilhas. Aquele que é poderoso e cujo nome
é Santo!” (Lc 1,49)
Oração: Senhor, obrigado pela mãe que me destes. Que Maria, a vossa Mãe, rogue e proteja todas as mães. 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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O PODER DE UM SORRISO
Um menino queria se encontrar com Deus. Sabia que tinha um longo
caminho pela frente. Pegou sua mochila e saiu em caminhada. Andou
algumas quadras e encontrou um velhinho sentado em um banco da
praça. O menino sentou-se junto dele, abriu sua mochila para tomar
alguma coisa e viu que o velhinho estava com fome. Então lhe ofereceu seu lanche. O velhinho agradecido aceitou e sorriu para o menino.
Seu sorriso era tão incrível que o menino quis ver de novo, então lhe
ofereceu seu suco. Mais uma vez o velhinho sorriu. O menino estava
muito feliz! Ficaram sentados pelo resto da tarde sem falar nada. Ao
escurecer o menino voltou para casa. Antes de sair se voltou e deu um
grande abraço no velhinho. O velhinho deu-lhe o maior sorriso que o
menino já havia recebido. Ao entrar em casa, sua mãe lhe perguntou:
O que você fez hoje que te fez tão feliz? Ele respondeu: Passei a tarde
com Deus. E acrescentou: Sabe que ele tem o mais lindo sorriso que eu
jamais vi. (Autor desconhecido) Pense: Como e onde você busca Deus?
Disse Jesus: “Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me
ama. Ora, quem me ama, será amado por meu Pai, e eu o amarei e me
manifestarei a ele”. (Jo 14,21)
Oração: Senhor, guie sempre os nossos passos para que possamos trilhar o rumo certo. Queremos ser luz para as pessoas que nos encontram. Queremos sempre levar a tua Palavra que conforta, ampara e
colabora. Amém!
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“Há três coisas para as quais eu nasci e para as quais eu dou minha
vida. Nasci para amar os outros, nasci para escrever, e nasci para criar
meus filhos. O “amar os outros” é tão vasto que inclui até perdão para
mim mesma, com o que sobra. As três coisas são tão importantes que
minha vida é curta para tanto. Tenho que me apressar, o tempo urge.
Não posso perder um minuto do tempo que faz minha vida. Amar os
outros é a única salvação individual que conheço: ninguém estará perdido se der amor e às vezes receber amor em troca. Sempre me restará amar. Escrever é alguma coisa extremamente forte, mas que pode
me trair e me abandonar: posso um dia sentir que já escrevi o que é
o meu lote neste mundo e que eu devo aprender também a parar. Em
escrever eu não tenho nenhuma garantia. Ao passo que amar eu posso
até a hora de morrer. Amar não acaba.” (Clarice Lispector) Pense: Você
sabe para que missão você nasceu? A segurança vem da certeza do que
devemos fazer. Jesus é nosso exemplo para isso.
Disse Jesus: “Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; mas não a dou como o
mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu
vos disse: ‘Vou, mas voltarei a vós”. (Jo 14,27-28)
Oração: Senhor, somos jovens e queremos caminhar por teu caminho. Anunciar a verdade na tua verdade. Promover a vida para que
“todos tenham vida em abundância”. E ser fiéis ao amor que nos destes. Amém!
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COMPROMISSO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL
“O compromisso social constitui um traço caraterístico dos jovens de hoje.
Ao lado de alguns indiferentes, existem muitos outros dispostos a comprometer-se em iniciativas de voluntariado, cidadania ativa e solidariedade
social, que devem ser acompanhados e encorajados para fazer sobressair
os talentos, as competências e a criatividade, incentivando a responsabilidade. O compromisso social e o contato direto com os pobres continuam
a ser uma ocasião fundamental de descoberta ou aprofundamento da fé,
e de discernimento da própria vocação. É vigorosa e generalizada a sensibilidade pelos temas ecológicos e da sustentabilidade. Assinala também a
disponibilidade de se empenhar no campo político para a construção do
bem comum. No que diz respeito à promoção da justiça, os jovens pedem
à Igreja um compromisso decidido e coerente, que erradique toda a conivência com uma mentalidade mundana. (Documento: Os jovens, a fé e o
discernimento vocacional, nº 46) Pense: Qual é seu compromisso com a
participação social hoje? Vejamos o que Jesus nos diz:
Disse Jesus: “Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo
que em mim não dá fruto ele o corta; e todo ramo que dá fruto, ele o limpa,
para que dê mais fruto ainda”. (Jo 15,1-2)
Oração: Senhor Deus, Pai de infinita ternura, nossa vocação é escalar a
montanha da vida com fé, coragem e amor. Sabemos que não andamos
sozinhos. Uma multidão caminha conosco motivada pela sede de justiça
e alegria. Faz com que sintamos a tua presença amiga em todos os nossos
passos. Amém!
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Por diversas vezes, meu avô procurava me aconselhar. Um dia, estávamos, eu e ele, sentados à margem de um pequeno rio e, em um hiato da nossa conversação, enquanto olhávamos a clara correnteza que
deslizava, ele se voltou para mim e disse: Minha filha, repara bem este
riacho. Veja: o seu ideal é correr. Correr até onde possa descansar as
suas águas. Mas seu curso nem sempre é tranquilo. Observe, não são
poucos os obstáculos que ele encontra: pedras, elevações do terreno,
troncos, galhos de árvores. Todavia, ele não se detém. Mas também
não se atira, cegamente, contra as barreiras. Pelo contrário, procura,
antes, verificar que sua jornada seja sempre com a mesma serenidade. É assim que você, na vida, deve proceder para vencer obstáculos
e prosseguir em paz. (Rodrigues, W. e Leal V., reescrito) Pense: Você
cultiva a serenidade frente aos desafios de sua vida? Jesus nos conforta com seu amor:
Disse Jesus: “Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei.
Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Disse-vos isto, para que a minha alegria esteja em
vós e a vossa alegria seja plena”. (Jo 15,9-11)
Oração: Senhor, com tua força venceremos todos os perigos. Na tua
luz contemplaremos a beleza das flores, a grandeza das florestas, as
maravilhas do nascer e do pôr do sol. Que nossa caminhada de jovens
seja um canto de gratidão, um poema de amor à vida que nos espera.
Amém!
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REFLEXÃO
Contam que um jovem sedento de afirmação espiritual procurou certa
vez o pensador e sacerdote hebreu Shammai e o interrogou: Poderias
ensinar-me toda a Bíblia enquanto eu aguentar ficar parado sobre um
só pé? Impossível! Respondeu o filósofo. Então de nada me serve a tua
doutrina, disse o jovem. Logo após buscou Hilel, um famoso sacerdote e doutor em livros e ciências, propondo-lhe a mesma indagação. O
mestre, acostumado à sistemática da lógica e da argumentação, mas
também conhecedor das angústias humanas, respondeu: Toma a posição. Pronto! Retrucou o jovem. Ama! Disse Hilel. Só isso?! E o resto
que existe na Bíblia? Disse grosseiramente o jovem. Basta o amor!
Concluiu o austero sacerdote. Todo o restante da Bíblia é somente para
explicar isso. (Joanna de Ângelis, reescrito) Pense: Para você o que vale
a vida sem o amor que você tem hoje? Diz Jesus:
Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós
sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos,
pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu chamo-vos amigos, porque
vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. (Jo 15,13-‘5)
Oração: Senhor, agradeço-te por me ter amado e colocado aqui neste
dia. Guarda-me do descaso com as pessoas para que eu possa ser testemunha do teu amor. Esteja a tua graça sempre comigo e com todos os
que me são caros. Amém!
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A caridade é o exercício de desvelar o interior da pessoa. É a caridade que mostra quem realmente somos. Razão pela qual, a caridade
faz aperfeiçoar o ser humano. Mas, para isso, a caridade precisa ser
um modo de vida. Ou seja, é necessário habituar-se a ela, a ponto de
ela se tornar uma atitude comum e constante. Fazer da caridade um
hábito, é torná-la uma virtude diante da vida, muitas vezes ameaçada. Caridade não se trata, portanto, de um sentimento que aparece
somente às vezes, mas é algo incorporado nas ações da pessoa e que
vem de dentro para fora. É a caridade o amor maior, o bem supremo
do ser humano que procede de Deus e que o torna presente na história
humana. Pense: Você desenvolve em seu interior o senso de caridade
diante da vida? Jesus se preocupou com cada um de nós e está sempre
em nossa defesa.
Disse Jesus: “Quando vier o Defensor que eu vos mandarei da parte do Pai,
o Espírito da Verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E
vós também dareis testemunho, porque estais comigo desde o começo”. (Jo
15,26-27)
Oração: Senhor, agradeço-te por me terdes criado. Ofereço-te as
ações deste dia; faça que a tua caridade prevaleça em cada um de nós.
Preserva-nos de todo mal. Esteja tua graça sempre conosco e com
todos os que amamos. Amém!
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Se a caridade humana é fazer o bem ao próximo motivado pela simples vontade de ajudar ou de melhorar a realidade em que vive, é essencial que para
fazer o bem estejamos motivados pelo amor a Deus e aos irmãos. Numa ação
atribuída a Santa Teresa de Calcutá, ela expressa bem esse entendimento. O
fato é que Teresa de Calcutá estava tratando de um homem jogado no lixo,
abandonado pelas pessoas, com uma aparência extremamente repugnante,
por causa de sua doença. Enquanto tratava do homem, aproximou-se um
senhor milionário que queria contribuir com o trabalho “de caridade” que
ela fazia. Ao ver a pessoa doente o homem ficou tão estupefato que gritou: “Eu
não faria esse trabalho nem por um milhão de dólares!”. Ao que a santa respondeu: “Nem eu”. Pense: O que a Santa Teresa quis dizer quando respondeu
ao homem que nem ela cuidaria daquela pessoa, e não faria aquele trabalho
por um milhão de dólares? Hoje Jesus sinaliza o principal pecado que podemos cometer.
Disse Jesus: “Mandarei o vosso Defensor. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento: o pecado, porque não
acreditaram em mim; a justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me
vereis; e o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado”. (Jo 16,8-11)
Oração: Senhor, queremos ser pão que alimenta. Queremos ter mãos sempre abertas para servir. Queremos fazer caminho no teu caminho e anunciar
a tua verdade. Queremos ser promotores da Vida para todos que encontrarmos em nosso caminho. Senhor, estamos prontos para seguir teu chamado.
Amém!

102

Acolhida 2020 - Ensino Fundamental II e Ensino Médio

20

Q UA

A fé é que provoca o crescimento da virtude da esperança. A esperança é que provoca o crescimento da caridade. Por esta razão é que sem fé tudo fica mais difícil.
A fé é sempre o ponto de partida para tudo e principalmente para o bem que se
quer fazer. A partir do momento que a fé se manifesta na pessoa, ela começa
um caminho completamente novo, cheio de surpresas. É certo que não irá faltar
dificuldades, já que a relação entre a pessoa e Deus estabelece um dinamismo,
de um contínuo conhecimento, de uma contínua descoberta, de um constante
confiar e abandonar-se. Quer dizer, é um contínuo sair de si mesmo para ir ao
encontro do outro e do que há de mais sagrado, o próprio Deus. Assim, a fé é
uma aventura compartilhada na qual Deus age conjuntamente conosco. Mas,
para nutrir e reforçar a fé, é necessário manter o coração totalmente confiante e à disposição de Deus. É estar aberto a um tipo de amor que não é somente
vertical, mas horizontal, para ser capaz de abraçar toda a humanidade, como o
fez Jesus. Pense: Você tem fé? Como você vive a fé? Jesus disse que nem tudo é
possível ser compreendido agora, mas em Deus tudo é manifestado.
Disse Jesus: “Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de compreendê-las agora. Quando, porém, vier o Espírito da Verdade, ele vos conduzirá à
plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido”.
(Jo 16,12-13)
Oração: Aqui estou, Senhor, cheio de esperança. Sinto em meu corpo e em meu
íntimo as forças da vida que me impulsionam para o crescimento e para a plenitude da vida. Somente tu podes me conceder a graça da fé e alimentar em mim a
esperança da salvação. Amém!
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SEGURANDO A MÃO UM NO OUTRO
A enfermeira viu o jovem entrar no quarto e, inclinando-se, disse ao idoso
paciente: Seu filho está aqui. Com grande esforço, ele abriu os olhos e, a
seguir, fechou-os outra vez. O jovem apertou a envelhecida mão e sentou-se ao lado da cama. Por toda a noite, ficou sentado ali, segurando a mão
e sussurrando palavras de conforto ao velho homem. À luz da manhã, o
paciente tinha morrido. A enfermeira aproximou-se do jovem e começou
a dar-lhe condolências, mas ele a interrompeu. Quem era esse homem?
Perguntou. Assustada, a enfermeira respondeu: Eu achei que era seu pai!
Não. Não era meu pai, respondeu o jovem. Eu nunca o vi antes em minha
vida. Então, você não falou nada quando lhe anunciei para ele? Eu percebi
que ele precisava do filho e o filho não estava aqui. O jovem explicou: Ele
estava muito doente para reconhecer que eu não era seu filho, eu vi que ele
precisava de mim. (Autor desconhecido) Pense: Somos feitos para andar
de mãos dadas na jornada da vida. Quem irá segurar a sua mão hoje? A
mão de quem você irá segurar hoje?
Disse Jesus: “Em verdade, em verdade vos digo: Vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará; vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se
transformará em alegria”. (Jo 16,20)
Oração: Senhor, faz com que eu me torne uma pessoa confiante e firme na
fé, que faz o bem sem esperar nada em troca. Senhor, ajuda-me a levantar
quando estou fraco e abatido. Senhor, ensina-me a demonstrar amor às
pessoas que precisam da minha ajuda e solidariedade. Amém!

104

Acolhida 2020 - Ensino Fundamental II e Ensino Médio

22

SEX

Dia 24 celebramos o Dia de Maria Auxiliadora. Maria, a que educa e
ensina o caminho da caridade e do serviço ao outro, atendendo às suas
necessidades. Como Mãe, Maria educa para vivermos a Palavra no
concreto da nossa vida, no dia a dia da nossa existência, que leva a descobrir no amor e no serviço aos irmãos a síntese do Evangelho. Tudo
deve ser feito com os olhos de Deus, no amor de Deus. Maria, no sexto
mês de gravidez, vai apressadamente para servir a Isabel. Maria sabe
que encontraria uma pessoa limitada pela idade e com poucas forças.
E Maria não vai a Isabel primeiramente para contar o grande milagre
que Deus fez nela. Ela vai para servir uma senhora idosa e desvalida, e
coloca-se totalmente à disposição dela. Maria serve, no silêncio, o que
está ali à frente dela. Pense: Como Maria, também nós devemos conscientemente servir aqueles que mais precisam, como o fez Jesus. Jesus
nos encarrega a, como Ele e sua Mãe, ir ao encontro do outro.
Disse Jesus: “Em verdade, em verdade vos digo: Vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará; vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza
se transformará em alegria”. (Jo 16,20)
Oração: Senhor Deus, Pai de infinita ternura, também estamos a caminho. Nossa vocação, como de Maria Auxiliadora, tua e nossa Mãe, é
escalar a montanha da vida com fé, coragem e amor. Sabemos que não
andamos sozinhos, sentimos tua presença em todos os passos da nossa
jornada. Amém!
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PROJETO DE VIDA
Propor-se a construir um projeto de vida é estar aberto para se conhecer melhor, identificar seus potenciais, interesses, paixões e estabelecer estratégias e metas para alcançar objetivos que levem a atingir a
realização em todas as dimensões da vida. Projeto de vida não é um
roteiro fechado, pelo contrário, está sempre em construção, mas precisa estar conectado com a história de cada pessoa, o contexto em que
vive e suas expectativas para o amanhã. O projeto de vida estimula a
buscar significado na dimensão profissional, social, física, emocional
e espiritual. Ter um projeto de vida motiva a aprender, bem como a
tomar decisões, resolver problemas e a lidar com as situações inesperadas da vida. Pense: Você está construindo seu projeto de vida? Quais
são os pilares que sustentam o seu projeto de vida?
Disse Jesus: “Eis que vem a hora e já chegou, em que vos dispersareis, cada
um para seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só; o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz. No mundo, tereis tribulações. Mas tende coragem! Eu venci o mundo!”. (Jo 16,32-33)
Oração: Senhor, que nosso projeto de vida seja um canto de gratidão,
um poema de amor à vida. Que possamos ser fonte para saciar a sede e
para promover a vida nos caminhos deste mundo. Amém!
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Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o nome
de ano, foi um indivíduo genial, industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. Doze meses dão para qualquer ser
humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra o milagre da renovação e tudo começa outra vez, com outro número e outra vontade de
acreditar que daqui por diante vai ser diferente. (Carlos Drummond de
Andrade). Assim é o tempo da “juventude, um período original e estimulante da vida, que o próprio Jesus viveu, santificando-o. Através do
seu frescor e da sua fé, os jovens contribuem para mostrar este rosto
da Igreja, no qual se reflete ‘o grande Vivente, o Cristo eternamente
jovem’”. (Documento: Os jovens, a fé e o discernimento vocacional, nº
59) Pense: Você sente que é o reflexo do Jesus jovem no mundo de hoje?
Jesus roga por nós jovens e pede que sejamos seus continuadores.
Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: “Eu te rogo por eles. Não te rogo pelo
mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo o que é meu
é teu e tudo o que é teu é meu. E eu sou glorificado neles. Já não estou no
mundo, mas eles permanecem no mundo”. (Jo 17,9-11)
Oração: Obrigado, Senhor, pela graça de me permitir caminhar contigo. Obrigado, pois estás sempre comigo, me acompanhas e em mim
confias. Que a tua juventude seja a minha juventude até o final de meus
dias. Amém!
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A COMPAIXÃO POR TODOS E POR TUDO
“Nas histórias bíblicas da criação consta que a existência humana se caracteriza por ‘três relações fundamentais intimamente ligadas: as relações com
Deus, com o próximo e com a Terra. Estas três relações vitais romperam-se
não só exteriormente, mas também dentro de nós. Esta ruptura é o pecado’. A
redenção de Cristo, que venceu o pecado, oferece a possibilidade de harmonizar tais relações. A ‘missão do anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo’, portanto,
promove esperança não só no fim da história, senão no curso mesmo da história dos povos, numa história que valoriza e recompõe todas as relações de
nossa existência. Com este ponto de partida, a tarefa evangelizadora nos convida a trabalhar contra as desigualdades sociais e a falta de solidariedade através da promoção da caridade e da justiça, da compaixão e do cuidado, entre
nós, sim, mas também com os outros seres, animais e plantas, e com toda a
criação.” (Documento: Amazônia: Novos Caminhos para a Igreja e para uma
Ecologia Integral, nº 44) Pense: Quais são os cuidados que tenho e pratico com
as Criaturas? Jesus nos dá a missão de cuidar do mundo.
Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: “Consagra-os na verdade; a tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu
me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade”.
(Jo 17,17-19)
Oração: Senhor, sabemos que não andamos sozinhos. Com tua força, Senhor,
venceremos todos os perigos. Na tua luz contemplaremos a beleza das flores,
a grandeza das florestas, as maravilhas do nascer e do pôr do sol e de todo o
Universo. Amém!
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Eu sou um agente muito importante na existência, não vivo aqui sozinho. Cada movimento que faço cria uma onda no oceano do outro.
Cada vez que respiro eu afeto todo o ar a minha volta. Cada palavra
que expresso bate no ouvido de alguém. Aquilo que eu toco é sentido
por outra pessoa. Aquilo que faço, certamente afetará alguém. O que
não faço, também afetará pessoas. Nós nunca saberemos a distância
realmente alcançada por algo que falamos ou fazemos até que nos
retorne. Todas as coisas na vida formam um círculo e estamos no meio
dele, quer o vejamos ou não. E tudo que devo fazer é criar agradáveis
ondas, aquelas que envolvem calorosamente tudo em torno de mim,
e que voltam suaves, fazendo por sua vez que eu crie, cada vez mais,
ondas agradáveis. (By FHardy, reescrito) Pense: Que tipos de ondas
você gera? A quem e de que forma suas ondas atingem? Jesus pede que
continuemos seu trabalho, o de emanar ondas de amor.
Disse Jesus: “Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes
também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome,
e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste
esteja neles, e eu mesmo esteja neles”. (Jo 17,25-26)
Oração: Senhor, guia meus passos no caminho do bem, para que,
seguindo teu exemplo, eu ilumine o mundo com o testemunho de uma
vida alicerçada na tua Palavra. Orienta minha vida para que eu saiba
sempre discernir pela verdade e pelo bem. Amém!
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A AÇÃO DO ESPÍRITO SANTO
“O Espírito Santo inflama o coração, abre os olhos e suscita a fé dos
dois viajantes de Emaús. Age desde os primórdios da criação do mundo, para que o projeto do Pai, de recapitular tudo em Cristo, alcance
a sua plenitude. Atua em todos os tempos e em todos os lugares, na
variedade dos contextos e das culturas, suscitando mesmo no meio
das dificuldades e dos sofrimentos o compromisso em prol da justiça,
a busca da verdade, a coragem da esperança. O desejo de vida no amor
e aquela sã inquietação que habita o coração dos jovens fazem parte do
grande anseio de toda a criação pela plenitude da alegria. O Espírito
Criador age em cada um, inclusive naqueles que não conhecem Cristo,
a fim de nos conduzir à beleza, à bondade e à verdade.” (Documento: Os
jovens, a fé e o discernimento vocacional, nº 59) Pense: Quais inquietações habitam o seu coração hoje?
Jesus perguntou pela terceira vez a Pedro: “Simão, filho de João, tu me
amas?” Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou três vezes se ele o amava. Respondeu: “Senhor, tu sabes tudo; tu sabes que eu te amo’. Jesus disse-lhe: “Apascenta as minhas ovelhas”. (Jo 21,17)
Oração: Senhor, faz de nossa vida uma casa aberta para os que precisarem. Faz de nossa vida uma casa, lugar do lava-pés, da vivência do
mandamento do amor. Faz de nossa vida uma casa, lugar de acolhida,
serviço e cuidado. Amém!
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“Foi numa noite igual a esta, que tu me deste teu coração. O céu estava assim em festa,
pois era noite de São João. Havia balões no ar, xote e baião no salão. E no terreiro o seu
olhar, que incendiou meu coração. Olha pro Céu...” (Luiz Gonzaga e José Fernandes,

JUNHO

1951. Pesquisa em: Almanaque Brasil de Cultura Popular).

Estamos nos mês das festas juninas. É o momento da alegria celebrada nos
corações e expressada nas tradições que comemoram a devoção a Santo
Antônio, São João e São Pedro. Festejar é a maior expressão da riqueza que
vem do mais profundo do interior do ser humano. Quando o festejar acontece, produz-se espontaneamente a alegria. Por isso, festejar nada mais é
que tornar real a utopia do ser humano de estar junto e de viver uma profunda solidariedade que celebra a fraternidade sem limites.
Festar é a exaltação de estar juntos e de dizer que é possível ser alegre,
ser feliz, apesar de qualquer situação. A alegria no ser humano torna-se
a expressão do puro amor por si mesmo, pelo outro e pelo Universo todo.
Pois só quem ama pode se alegrar, já que “onde o amor se alegra, aí se
encontra a festividade da vida”, dizia São João Crisóstomo.
“A festa abre espaço para reconciliar as nossas intenções e as relações no
seu todo. Festar é instigar o estar junto, e provoca a alegria do coração.
Festa é tempo forte, no qual o sentido secreto da vida é vivido mesmo
inconscientemente. Da festa saímos mais fortes para enfrentar as exigências da vida, para a maioria, sempre lutada e levada na marra.” (L.Boff)
Por isso, Santo Antônio, São João e São Pedro farão arder nossos corações
e a alegria irá se instaurar neste tempo. Que possamos estar juntos celebrando nas nossas vidas as alegrias das festas juninas. Pois é na alegria da
festa que construímos tempos, dias, momentos melhores para todos.
FELIZ SÃO JOÃO, SANTO ANTÔNIO, SÃO PEDRO!
FELIZES SOMOS NÓS!
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Esta é uma das épocas mais esperadas do nosso calendário, no Brasil,
o mês das festas juninas. As festas juninas são momentos tão fortes e
especiais na nossa cultura que animam todo o mês de junho com muita
música, quadrilhas, comidas e bebidas típicas em homenagem a Santo
Antônio, São João e São Pedro. Nossas escolas também celebram essas
festas, cada uma de acordo com a sua realidade e região, trazendo alegria e momentos de confraternização entre educadores, educandos,
famílias e comunidade. São momentos fortes para se alegrar numa
convivência fraterna e saudável. O clima de festa junina é contagiante,
com as fogueiras, quadrilhas, trajes típicos, comidas da nossa culinária, como o milho, a canjica, a batata doce e tantos outros. Festa junina
é um momento muito forte para valorizar a riqueza e a imensa beleza
da cultura do povo brasileiro. Pense: Que importância tem para você
celebrar, estar junto, se alegrar? Você cultiva o dom da alegria? Hoje
na alegria Jesus proclama que
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.
(Mc 12,10-11)
Oração: Senhor, dá-me empenho e entusiasmo para que a alegria se
faça presente em minha vida. Senhor, seja a luz que ilumina minha
vida, seja meu guia e força para que eu possa ser testemunho da alegria
e da esperança. Amém!
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NOSSAS FESTAS JUNINAS
Das comemorações brasileiras, as festas juninas estão entre as tradições mais antigas. O caráter festivo e a animação é tão presente na cultura brasileira que atravessa de Norte/Sul, Leste/Oeste uma enorme
quantidade de costumes e rituais. Não faltam fogueiras, bandeiras,
danças, fogos de artifício, comidas, quermesses, pau-de-sebo, correio
elegante, casamento caipira, balões, quentão e ainda mil superstições,
como a atribuída ao Santo casamenteiro, Santo Antônio. Enfim, como
tudo na história de nosso país, as festas juninas misturam rituais que
foram assimilados e adaptados ao jeito brasileiro. Você sabe de onde
vêm tantas tradições? Por que dançamos quadrilha? Por que passamos a noite ao redor do fogo? E as músicas próprias da época? “Cai,
cai, balão! Você não deve subir. Quem sobe muito, cai depressa sem
sentir. Cai, Cai, Balão” é de Assis Valente, criada em 1956. (Pesquisa
em: Almanaque Brasil de Cultura Popular) Jesus acolhe o que é da nossa cultura humana. Vejamos o que Ele diz:
Jesus disse: “Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus.’ E
eles ficaram admirados com Jesus”. (Mc 12,17)
Oração: Senhor, tu que estás conosco em todos os instantes, queremos humildemente agradecer por tudo. Queremos confirmar uma vez
mais a nossa intenção de viver plenamente a alegria de sermos teus
Filhos. Amém!
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A alegria do cristão é uma postura de vida. A alegria está presente mesmo quando as coisas não acontecem segundo seus desejos. Por isso, diz
o Papa Francisco que “a paz é a fonte da alegria”. Sabemos que nossa
alegria baseia-se na certeza da Boa Nova de Jesus que é dirigida aos
humildes de coração. A eles Jesus anuncia a liberdade das escravidões,
a libertação dos prisioneiros, e proclama uma vida de graça e beleza.
O cristão sabe disso, razão pela qual se alegra numa contínua ação de
graças e de amor agradecido a Deus. Deus, de fato, é muito generoso
para conosco e nós somos convidados a reconhecer sempre seus benefícios, seu amor misericordioso, sua paciência e bondade. O que faz
com que o cristão viva em uma incessante alegria de gratidão. Pense:
Você é uma pessoa alegre? Você leva a alegria por onde passa?
“Ele era um ‘portador saudável’ da ‘alegria do Evangelho’, sempre alegre,
acolhedor, apesar das mil fadigas que tinha todos os dias. Para ele, a santidade consistia em ser muito feliz.” (Retrato de Dom Bosco delineado pelo
Papa Francisco).
Oração: Senhor, que meus dias sejam sementes de uma nova geração que gere muitos frutos da alegria profunda vinda do coração.
Senhor, santifica meus gestos para que sejam reflexo da tua misericordiosa alegria. Amém!
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NOSSAS FESTAS JUNINAS
As festas juninas se inspiraram na fogueira que povos antigos faziam
para celebrar a colheita. A origem dos festejos provavelmente começou na França com a celebração dos solstícios, os dias mais longos de
verão, em meados do século 12. Aqui no Brasil os portugueses juntaram-se aos indígenas e aos africanos e fizeram a festa virar uma comemoração brasileira. Os portugueses foram motivados pela comemoração da festa da colheita, que remonta a tempos bem anteriores à
tradição católica de comemorar os Santos. No Brasil as festas ganham
contorno festivo igualmente ao período das colheitas na França. A
isso ainda se associa a comemoração de Santo Antônio, São João e São
Pedro. O que faz das nossas festas juninas serem um produto brasileiro único. (Pesquisa em: Almanaque Brasil de Cultura Popular). Pense:
Que sentido tem a festa para você? Que importância toma para a cultura do Brasil a festa junina?
Escreve o Papa: “o Salesiano é portador da alegria. Para nos amar, Deus
nos pede permissão. Se nos deixarmos surpreender pela simplicidade sentiremos o nosso coração inundado de alegria”.
Oração: Senhor, fortalece meu coração no compromisso de viver a alegria que anuncia ao mundo a felicidade do teu amor. Para isso, Senhor,
concede-me viver cada dia na presença de tua misericórdia. Amém!
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“Por meio da oração podemos entrar em uma relação estável com Deus,
que é a fonte da verdadeira alegria. A alegria do cristão não se compra,
vem da fé e do encontro com Jesus Cristo, razão da nossa felicidade.
Quanto mais estivermos arraigados em Cristo, tanto mais encontraremos a serenidade interior, mesmo em meio às contradições cotidianas. Por isto o cristão, tendo encontrado Jesus, não pode ser um profeta da desventura, mas uma testemunha e um arauto da alegria. Uma
alegria a ser compartilhada com os outros; uma alegria contagiosa que
torna menos cansativo o caminho da vida”. (Papa Francisco) Pense:
Onde encontramos a fonte da verdadeira alegria? A Palavra de Deus
orienta a vida que leva a alegria.
Permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como verdade;
tu sabes de quem o aprendeste. Conheces as Sagradas Escrituras: elas
têm o poder de te comunicar a sabedoria que conduz à salvação. Toda a
Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para argumentar, para
corrigir, para trazer a alegria e educar na justiça. (Tim 3,14-15)
Oração: Senhor, ensina-me a amar e a entender que em ti encontrarei
a felicidade verdadeira. Concede-me, Senhor, o dom da alegria. Cura
as feridas do meu coração e faz com que eu confie sempre no teu amor.
Amém!
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DEFINIÇÃO DE AMOR
Um senhor de idade chegou a um consultório médico para fazer um
curativo em sua mão, na qual havia um corte. Apressado pediu urgência no atendimento, pois tinha um compromisso. O médico que o
atendeu perguntou o que tinha de tão urgente para fazer. O velhinho
lhe disse que todas as manhãs ia visitar sua esposa que estava em tratamento numa clínica, com mal de Alzheimer. O médico, preocupado
com o atraso do atendimento, disse: Então hoje ela ficará muito preocupada com sua demora? O velhinho respondeu: Não, ela já não sabe
quem eu sou, há cinco anos não me reconhece mais. O médico então
questionou: Mas então para que tanta pressa em vê-la, se ela já não o
reconhece mais? O velhinho deu um sorriso e respondeu: Ela não sabe
quem eu sou, mas eu sei muito bem quem ela é! (Autor desconhecido)
Pense: O verdadeiro amor está na aceitação do outro, de tudo o que já
foi um dia, do que ainda será amanhã e do que já não é mais.
Disse Jesus: “Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão
misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus.
Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos
de Deus”. (Mc 5,7-9)
Oração: A vida é um mistério. Explore-o. A vida é promessa. Tenha
esperança. A vida é tristeza. Supere. A vida é um hino. Cante-o. A vida
é um combate. Vença. A vida é uma aventura. Conduza-a. A vida é
felicidade. Mereça-a. A vida é vida. Defenda-a. Amém! (Madre Teresa
de Calcutá)
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Todo ser humano é um ser em caminho. É isto que alimenta um projeto de vida. Razão pela qual o projeto de vida é um itinerário traçado
para nortear as intenções que trazemos no coração. Para os cristãos
e para os que creem em geral, temos a graça de colocar no projeto de
vida o tempero da fé. Por que se colocar-se a caminho é colocar-se à
procura de Deus. Assim, movidos pela fé, temos a certeza de que nossa
viagem por esta vida está segura, já que o projeto de vida faz com que
busquemos escutar a voz de Deus que se encontra em nós. Quem crê é
capaz de trazer no coração a gratidão pelas conquistas e pelos desafios
diários, já que são estes que desbravam novos horizontes que enriquecem o projeto de vida. O projeto de vida, portanto, torna-se memória
viva da manifestação de Deus em nós e das maravilhas que Ele realiza.
O projeto de vida é assim sinal de nossa disponibilidade, é o lugar da
esperança e do compromisso diário com a vida. Pense: Como está seu
projeto de vida?
Disse Jesus: “Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que
salgaremos? Vós sois a luz do mundo. Ninguém acende uma lâmpada, e a
coloca debaixo de uma vasilha, mas sim, num candeeiro, onde brilha para
todos. Também brilhe a vossa luz, para que vejam as vossas boas obras e
louvem o vosso Pai que está nos céus”. (Mt 5,13-16)
Oração: Senhor, hoje venho te entregar meus projetos, minha vida,
meus sonhos e minha liberdade. Senhor, faz com que minha felicidade seja te amar e te servir buscando fazer a tua vontade. Amém!
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NOSSAS FESTAS JUNINAS
Há muitas explicações para a fogueira junina. Dançar em torno do
fogo é ritual muito antigo, dizem que é tão antigo quanto a descoberta
do fogo. Assim, as fogueiras que são feitas em todo o Brasil trazem presente a soma de muitas experiências da humanidade e de muitas histórias culturais. O historiador e pesquisador Alceu Maynard Araújo
(1913-1974), por exemplo, conta que nos rincões brasileiros a fogueira
é em geral acesa logo que o sol se põe. Diz ainda que em geral quem
acende é o dono da casa, ou o dono da festa. E que o montante de lenha,
abundância ou não, que se gasta para fazer uma fogueira, dá prestígio
para o dono da festa. Tanto é que ‘montar uma fogueira’ virou profissão para os experientes desta atividade. Outra tradição da cultura
brasileira diz que a fogueira é símbolo que anuncia o nascimento do
primo de Jesus, João Batista, celebrado em 24 de junho. (Pesquisa em:
Almanaque Brasil de Cultura Popular) Pense: Que outros significados
têm o fogo e a fogueira?
Oração de Elias: “Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, mostra hoje
o teu fogo abrasador, tu que és Deus em Israel. Ouve-me, Senhor, ouve-me,
para que este povo reconheça que tu, Senhor, és Deus, e que és tu que convertes os seus corações!”. (Reis 18,36-37)
Oração: Senhor, recebe em tuas mãos a oferenda da minha vida.
Reveste-me com a tua fortaleza e com a tua bondade. Senhor, que
na certeza do teu amor eu possa cumprir com alegria o projeto de
minha vida. Amém!
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“A festa do Corpo de Deus nos lembra que, ao mesmo tempo que nos
alimentamos do Corpo e Sangue de Cristo, somos assimilados a Ele,
recebemos em nós o seu amor, não para detê-lo, mas para partilhá-lo
com os outros. O Corpo de Deus é uma presença que queima como fogo
as atitudes egoístas, purifica-nos da tendência a dar somente quando recebemos e acende o desejo de também nos unir a Jesus. É uma
escola de amor que nos ensina a sermos mais acolhedores e disponíveis para os que procuram compreensão e ajuda. A presença de Jesus
na Eucaristia é como uma porta, uma porta aberta entre o templo e
a estrada, entre a fé e a história. As procissões do Corpus Christi são
sinais do fato de que Jesus continua a percorrer as estradas do mundo,
abeira-se de nós e guia o nosso caminho. É Ele que alimenta a nossa
fé, esperança e amor. É Ele que nos conforta nas provações e sustenta
o compromisso com a justiça e a paz”. (Papa Francisco) Pense: Como
aparece em seu projeto de vida o seguimento a Jesus?
Disse Jesus: “Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do
mundo”. (Jo 6,51)
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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DIA DOS NAMORADOS
“Amor é um marco eterno, dominante, que encara a tempestade com
bravura. É astro que norteia a vela errante, cujo valor se ignora, lá na
altura. Amor não teme o tempo, muito embora seu alfange não poupe
a mocidade. Amor não se transforma de hora em hora, antes se afirma
para a eternidade.” (William Shakespeare) Hoje comemoramos o dia
dos namorados. Estar enamorado é sentir atração, desejo e carinho por
alguém. O que faz com que pessoas namorem é a vontade de ficar mais
próxima uma da outra, conhecer melhor um ao outro e se unir pelo
desejo de juntas partilhar e construir novas experiências. Namorar é
fazer a experiência do amor. Deus é amor, o amor vem de Deus. Amar é
fazer a experiência de Deus. Diz-nos hoje o evangelista João:
“Amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo o que ama é
nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus,
porque Deus é amor”. (I Jo 4,7-8)
Oração dos Namorados: Deus Pai, fonte de Amor, abre nossos corações
e nossas mentes para reconhecer em ti a origem e a meta do nosso caminho de namorados. Jesus Cristo, esposo amado, ensina-nos a vida da
fidelidade e do respeito, mostra-nos a verdade de nossos sentimentos,
faz-nos disponíveis ao dom da vida. Espírito Santo, fogo do amor, acende em nós a paixão pelo Reino, a valentia de assumir decisões grandes
e responsáveis, a sabedoria da ternura e do perdão. Deus, Trindade do
Amor, guia os nossos passos. Amém! (Prece aos jovens namorados, Papa
Francisco)
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Santo Antônio é conhecido principalmente pela fama de ser casamenteiro. No Brasil o dia dos namorados é comemorado no dia anterior
à festa do Santo. São comuns simpatias feitas a Santo Antônio para
que este ajude na busca de um amor. Santo Antônio é também considerado o santo da fartura. Todo dia 13 de junho, fiéis vão a uma Igreja
dedicada a Santo Antônio para receber o pãozinho bento. Em casa esse
pão bento é colocado nos vasilhames com comidas para que esta não
venha a faltar durante o ano. Ele é chamado às vezes de Antônio de
Lisboa e outras de Antônio de Pádua, porque nasceu em Lisboa em
1195, e morreu em Pádua, Itália, aos 35 anos. É um santo português,
razão pela qual foi trazido pela colonização. “Eu pedi numa oração, ao
querido São João, que me desse matrimônio. São João disse que não.
Isso é lá com Santo Antônio.” (Lamartine Babo, 1934). (Pesquisa em:
Almanaque Brasil de Cultura Popular). Pense: O que um Santo representa para você?
Disse Jesus: “Grande é a messe, mas poucos são os operários. Rogai ao
Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Ide, eis que vos
envio como cordeiros entre lobos”. (Lc 10,2-3)
Oração: Santo Antônio, olha para nós e para nossas vidas.
Defende-nos dos perigos e afasta de nós a tristeza. Que saibamos caminhar para o futuro com as disposições de quem recebeu de Deus uma
vocação sagrada e um dever social. Amém!
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NINGUÉM SOLTA A MÃO DE NINGUÉM
“Não estamos vivendo em uma coletividade, para competir um com o
outro. Mas, sim, para aprendermos a viver em união. É preciso superar essas diferenças, em nome de um respeito maior. Ter um objetivo
na vida, em comum. O de sermos felizes sempre. Deixar de lado uma
estúpida e desnecessária competição. Pois é juntos que podemos ser
um. Separados, sempre competindo, não chegaremos a lugar algum!”
(Raquel Free, reescrito) Pensar em nosso projeto de vida é saber que
vamos juntos. Buscamos encontrar a missão que nos cabe e responder
com nosso compromisso. Pense: O que podemos fazer para vencer o
nosso egoísmo e fechamento ao outro? Qual a importância de pensar
e agir coletivamente? Jesus pede que o cristão seja e faça a diferença
no mundo.
Disse Jesus: “Se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também
a esquerda! Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto! Se alguém te forçar a andar um quilômetro,
caminha dois com ele! Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te
pede emprestado”. (Mt 5,39-42)
Oração: Senhor, ajuda-me a ser comprometido com a vida. Tira do
meu coração o egoísmo. Dá-me coragem para assumir com fé e amor
os meus compromissos. Senhor, confio que és tu que me conduzes pelo
caminho. Amém!
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Chegando à margem do rio, o Amor avistou três barqueiros recostados
nas pedras. Dirigiu-se ao primeiro: Queres me levar para a outra margem do rio? Respondeu o interpelado: Não posso! É impossível para
mim! O Amor recorreu ao segundo barqueiro que disse: Não. Não posso, recusou secamente. O terceiro e último barqueiro, o mais velho,
não esperou que o Amor viesse pedir-lhe auxílio. Levantou-se e lhe
disse: Vem comigo! Levo-lhe para o outro lado. Em meio a travessia,
notando o Amor, a segurança com que o barqueiro barquejava, perguntou-lhe: Quem é você? E quem são aqueles dois que se recusaram a
atender ao meu pedido? Respondeu paciente o remador. O primeiro é o
Sofrimento. E o segundo é o Desprezo. Você bem sabe que o Sofrimento
e o Desprezo não fazem passar o Amor! E você, quem és afinal? Eu sou o
Tempo, atalhou o barqueiro. Aprende para sempre a grande verdade.
Só o Tempo faz passar o Amor. Sofrimento e Desprezo... Que importa
tudo isso ao coração que ama? (Autor desconhecido) Pense: O que é o
amor para você? Como você vive o amor?
Disse Jesus: “Amai os vossos inimigos. Assim, vos tornareis filhos do vosso
Pai que está nos céus. Porque, se amais somente aqueles que vos amam,
que recompensa tereis?” (Mt 5,44-46)
Oração: Senhor, enche de esperança o meu coração e de doçura os
meus lábios. Põe em meus olhos a tua luz que acaricia. Purifica as
minhas mãos e coloca em mim o gesto que vai ao encontro, constrói
e perdoa. Amém!
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FÉ, VOCAÇÃO E DISCIPULADO
“Na verdade, Jesus não só fascinou com a sua vida, mas também chamou explicitamente à fé. Encontrou homens e mulheres que reconheceram, nos seus gestos e nas suas palavras, a maneira correta de
falar de Deus e de se relacionar com Ele: ‘Filha, a tua fé te salvou. Vai
em paz’. Mas outros, que O encontraram, foram chamados a tornar-se seus discípulos e testemunhas. A quem quer ser seu discípulo, Ele
não escondeu a exigência de carregar a própria cruz todos os dias e de
segui-Lo por um caminho de morte e ressurreição. A fé das testemunhas continua a viver na Igreja, sinal e instrumento de salvação para
todos os povos. A pertença à comunidade de Jesus conhece sempre
diversas formas de seguimento. A maioria dos discípulos viveu a fé
nas condições normais da vida; mas outros partilharam a existência
itinerante e profética do Mestre.” (Documento: Os Jovens, a Fé e o
Discernimento Vocacional, nº82) Pense: Deus continua a chamar discípulos. Você ouve e atende ao chamado de Deus?
Jesus andava por todas as cidades e aldeias, ensinando, pregando o
Evangelho e curando toda doença. Vendo as multidões, teve pena delas,
porque estavam como ovelhas sem pastor. Disse então: “A messe é grande,
mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao Senhor da messe que
mande operários para sua messe”. (Mt 9,35-38)
Oração: Senhor, sentimos a tua presença em nós. Pedimos-te que possamos ser fiéis à nossa vocação. Que neste dia sejamos tocados pelo teu
amor para que possamos também partilhar o amor que nos dá. Amém!
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Quero ser teu amigo. Nem demais e nem de menos. Nem tão longe e
nem tão perto. Na medida mais precisa que eu puder. Mas amar-te
sem medida e ficar na tua vida, da maneira mais discreta que eu souber. Sem tirar-te a liberdade, sem jamais te sufocar. Sem forçar tua
vontade. Sem falar, quando for hora de calar. E sem calar, quando for
hora de falar. Nem ausente, nem presente por demais. Simplesmente,
calmamente, ser-te paz. É bonito ser amigo, mas confesso é tão difícil
aprender! E por isso eu te suplico paciência. Vou encher este teu rosto de lembranças. Apenas dá-me tempo de acertar nossas distâncias.
(Autor desconhecido) Pense: Você tem amigos? Quem são os que realmente te ajudam a crescer?
Disse Jesus: “Se vós perdoardes uns aos outros as faltas que cometem, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes
uns aos outros, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes”. (Mt 6,14-15)
Oração: Senhor, quero caminhar contigo. Quero conhecer o projeto
que tens para mim. Preciso de tua luz para ver o caminho, de tua bênção para ter coragem e da força de teu Espírito para libertar-me das
amarras que me prendem. Amém!
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SER VOLUNTÁRIO
Não aguarde um convite para contribuir em favor do outro e da nossa casa comum, o Planeta Terra. Não espere que alguém chame você à
participação em alguma causa para se voluntariar. Se preciso, vá e faça
sozinho. Não aguarde o outro fazer para você cooperar. Colabore sem
impor condições. Não espere que os outros lhe chamem. Seja voluntário, para quem precisa. Busque os necessitados e ajude como puder.
Cultive a sua iniciativa e espontaneidade nas tarefas do bem. Encontre
sensibilidade em você e faça mobilização para ajudar e atender a quem
precisa. O que se sabe é que cada qual precisa se dispor e servir, contribuindo a seu modo. Assuma uma iniciativa que é sua. Apresente-se em
alguma frente de atividade e sirva de coração. Pense: Qual é seu envolvimento em ações de voluntariado? Jesus nos chama ao compromisso
e delega para cada um uma missão.
Disse Jesus: “Vinde a mim todos vós que estais cansados e fatigados sob o
peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo
e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve”. (Mt 11,28-30)
Oração: Senhor, abençoa nosso desejo e iniciativas de ir ao encontro do outro. Renova nossa fidelidade ao teu chamado. Renova nossa
disposição de viver a vida a serviço de uma grande causa, a causa do
amor. Amém!
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“Somos chamados a tornar-nos os instrumentos de Deus Pai para que
o nosso planeta seja o que Ele sonhou ao criá-lo e corresponda ao seu
projeto de paz, beleza e plenitude. Esse sonho começa a ser construído
dentro da família, que é a primeira comunidade da nossa existência:
A família é e sempre foi a instituição social que mais contribuiu para
manter viva nossas culturas. Em períodos de crises passadas, face aos
diferentes imperialismos, a família dos povos indígenas foi a melhor
defesa da vida. No entanto, é necessário reconhecer que na região
amazônica existe uma grande diversidade cultural e religiosa. Se por
um lado, em sua maioria, essa diversidade promove o bem viver como
um projeto de harmonia entre Deus, os povos e a natureza, por outro
lado, existem também algumas seitas que, motivadas por interesses
alheios ao território e a seus habitantes, nem sempre favorecem uma
ecologia integral. (Documento: Amazônia: Novos Caminhos para a
Igreja e para uma Ecologia Integral, nº 33,34) Pense: Qual é sua contribuição para cuidar do Planeta? Para contribuir com a vida do Planeta:
Disse Jesus: “Por que observas o cisco no olho do teu irmão, e não prestas
atenção à trave que está no teu próprio olho? Como podes dizer: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu?
Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho”. (Mt 7,3-5)
Oração: Senhor, obrigado porque todos os dias podemos contemplar o
milagre da vida se renovando. Obrigado por cada ser que habita todo o
Universo que nos deste e que manifesta o teu esplendor. Amém!
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UMA XÍCARA CHEIA
Nanin, um mestre japonês, recebeu um professor universitário que o
visitou para fazer perguntas. O professor estava cheio de ideias e fazia
sem parar muitas perguntas. Nanin serviu o chá. Ele encheu completamente a xícara de seu visitante e continuou a servir mais chá, mais
chá... O professor observou o derramamento de chá até não poder mais
se controlar e gritou: Já está derramando! Não cabe mais nada! Como
esta xícara – disse Nanin, você está cheio de suas próprias opiniões,
especulações e convicções. Como posso lhe mostrar nossos conhecimentos? A menos que você primeiro esvazie a sua xícara. (Tradição
Zen Budista) Pense: Como podemos nos esvaziar de nós mesmos e
prestar atenção ao outro? Jesus sinaliza que o que queremos do outro,
antes precisa estar em nós mesmos.
Disse Jesus: “Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também
vós a eles. Pois, poucos são os que encontram o caminho que leva à vida!”
(Mt 7,12;14)
Oração: Senhor, limpa minha mente das minhas certezas. Senhor,
dá-me a paz e a serenidade, para que assim eu possa sentir e acolher,
no mais íntimo do meu ser, a tua presença que me orienta e conduz.
Amém!
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João Batista é um dos santos mais próximos de Jesus. Conforme relato bíblico é parente de sangue; sua mãe, Isabel, era prima de Maria,
a Nossa Senhora, e ambas engravidaram ao mesmo tempo. Após o
anúncio do anjo a Maria, de que ela seria a mãe do Salvador, ela vai
visitar Isabel. Nesta visita as duas combinam que assim que o filho de
Isabel nascesse ela acenderia uma fogueira bem grande para que Maria
ficasse sabendo e fosse visitar o recém-nascido. João é um dos últimos
profetas e que anunciou o nascimento de Jesus. João pregava que estava para chegar alguém tão importante e maior que qualquer outro ser
humano, que ele não era digno sequer de desatar as sandálias deste. Já
adultos encontram-se, João e Jesus, à beira do Rio Jordão, e ali João
batizou Jesus. Daí vem o nome Batista, “aquele que batiza”. Pense:
Hoje é dia de participar da alegria do nascimento de quem anunciou a
vinda de Jesus. Você sente que é possível ser feliz e levar a alegria onde
você estiver?
Todos os que ouviam a notícia do nascimento de João Batista ficavam pensando: “O que virá a ser este menino?’ De fato, a mão do Senhor estava
com ele”. (Lc 1,66)
Oração: São João Batista, abençoa todos os que te invocam e faz que em
nós floresçam as vossas virtudes. Que Deus nos cumule de sua graça e
bênçãos para que possamos também ser fiéis à nossa missão. Amém.
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UM TEMPO DE MUDANÇA
Vivemos neste tempo de “mudança de época”, e somos chamados a ser
“protagonistas de um mundo novo”. Por isso mesmo, o discípulo-missionário de Jesus pauta sua vida pela disponibilidade e pela fraternidade. Não procura levar vantagem em nada por se colocar a serviço da
vida e tampouco desanima nas dificuldades que encontra. Com isso,
ganhamos a pertença ao Reino de Deus, a certeza do amor de Deus por
nós e o compromisso de ser sinal de misericórdia e amor neste mundo. O cristão ganha ao levar e doar a paz do Senhor, pois leva no seu
coração e reparte com os outros a esperança de tempos novos. Estes
são frutos e dons que hoje o mundo necessita muito. O cristão, sinal de
Jesus Ressuscitado, coloca-se na alegria de servir para transformar.
Pense: Qual é o bem que você está comprometido a fazer hoje?
O bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem assim
mesmo. Veja que ao final das contas, é tudo entre você e Deus! Nunca foi
entre você e os outros. (Madre Teresa de Calcutá)
Oração: Senhor, dá-me serenidade para 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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O encontro entre Maria e Isabel é um encontro que também fala de
nossos encontros. O encontro de Maria e Isabel é um encontro que
nos mostra que é preciso considerar aquilo que precisamos continuar
alimentando em nós mesmos. É preciso ressaltar em nosso coração as
pessoas significativas que nos fazem provar o sabor do amor, os pequenos gestos de carinho, de escuta, de confiança, de paciência. Há visitas
em nossas vidas que fazem florescer a vida que carregamos dentro de
nós. Somos seres carentes de “visitações”. Visitações que despertem
nossas possibilidades e sonhos, visitações que nos façam saltar de alegria, visitações que nos ajudem a reconhecer as maravilhas que Deus
realiza em nós e nos outros. (Pe. Adrodaldo Palaoro, reescrito) Pense:
Que tipo de encontros faz florescer a vida em você? Para Jesus, os
encontros foram para melhorar a vida do outro.
Um leproso se aproximou e disse a Jesus: “Senhor, se queres, tu tens o poder
de me purificar”. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: “Eu quero, fica
limpo”. No mesmo instante, o homem ficou curado. (Mt 8,2-3)
Oração: Senhor, quero caminhar contigo, e colocar em prática o projeto que me convidas a participar. Preciso de tua luz para ver o caminho,
de tua bênção para ter coragem de percorrê-lo. Dá-me tua força e ternura pela vida. Amém!
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DIA DE SÃO PEDRO
“Farei de ti um pescador de homens”, assim Pedro se torna o primeiro
papa da Igreja. Pedro foi um dos 12 apóstolos escolhidos pessoalmente por Jesus e que se tornou um líder dedicado e amoroso à causa de
Jesus. Foi o tipo de discípulo que vestiu a camisa e encarou a missão
de corpo e alma. Presidiu a reunião que escolheu Matias para suceder
Judas Iscariotes, o traidor. A primeira pregação de São Pedro aconteceu no dia de Pentecostes. Durante algumas viagens, encontrou-se
com São Paulo e tornaram-se grandes amigos e companheiros de missão. Sua personalidade era marcada pela simplicidade e humildade.
Humildade é uma palavra chave para agir e onde se concretiza o verdadeiro discípulo de Jesus. Como líder dos apóstolos, Pedro acompanhou todos os passos do início do cristianismo. (Aldo Reis, reescrito)
Pense: Como é ser um líder entre os discípulos de Jesus?
Jesus perguntou: “E vós, quem dizeis que eu sou?” Pedro respondeu: “Tu és
o Messias, o Filho do Deus vivo”. Jesus disse: “Feliz és tu, porque não foi um
ser humano que te revelou, mas o meu Pai. Tu és Pedro. Eu te darei as chaves do Reino dos Céus: tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus;
tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus”. (Mt 16,15-19)
Oração: São Pedro, tu que fizeste a mais bela declaração de amor:
“Senhor, tu sabes que eu te amo”, ensina-nos, hoje, o caminho da justiça para que sejamos fiéis ao projeto de Deus, como tu o fostes. Amém!
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Uma comunidade que vivia próxima à selva, de onde tiravam seu sustento, de uma hora para outra começou a ser atacada por tigres. Em
poucos meses devoraram várias pessoas e animais domésticos. O povo
entrou em desespero. A solução seria contratar profissionais para
exterminar os felinos. Uma treinadora de cães veio ensinar à comunidade da aldeia como lidar com o problema. Os cães da aldeia eram desvalorizados, abandonados, sem donos. Ela os reuniu com uma equipe
da comunidade. Juntos começaram a adestrar os cães para espantar
os tigres. Em pouco tempo vários cães e uma equipe de aldeões sabiam
lidar com os tigres. Em mutirão espantavam os tigres para o fundo da
floresta, e os cães serviam de vigias e avisavam à da aproximação dos
felinos. Ninguém mais foi devorado pelos tigres na comunidade, após
e depois disso os cães passaram a ser tratados com respeito. A treinadora pôde voltar para seu país com sua simples e grandiosa missão
cumprida. (Luiz Mendes, reescrito) Pense: O que esse relato nos ensina? Qual a importância da equipe para você?
Os discípulos aproximaram-se de Jesus, dizendo: “Senhor, salva-nos,
pois estamos perecendo!” Jesus respondeu: “Por que tendes tanto medo,
homens fracos na fé?”. (Mt 8,25-26)
Oração: Senhor, graças à fé, creio que tu sempre estás por perto para
me amparar. Graças à esperança, peço com confiança e com certeza.
Graças ao amor, entendo que tudo o que é bom é para ser compartilhado. Amém!
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Na rotina do ano, as férias é um dos momentos mais aguardado. Depois
de cumprir todas as obrigações, ter estudado e trabalhado muito, precisamos mudar de ares para preservar nossa saúde física, mental e
espiritual. Sentimos necessidade de parar, dormir mais tempo, não

Conforme o professor e sociólogo italiano Domenico de Masi, precisamos do “ócio que nos faz sentir livres e que é necessário à produção de
novas ideias, assim como as ideias são necessárias ao desenvolvimento
da sociedade.” São momentos que paramos, mas onde nos recarregamos para aumentar nossa criatividade, que por sua vez faz crescer o
potencial de imaginação necessário para um melhor desempenho de
nossa missão.
Mudar de ares faz olhar para outras perspectivas e possibilidades e
leva a descortinar novos horizontes para a vida. Férias são para aliviar
a cabeça, dar uma pausa na rotina e para recarregar as energias que
impulsionam a viver as alegrias e desafios de cada dia.
O descanso possibilita, assim, o maior bem-estar e satisfação, o que,
consequentemente, fará com que nossa criatividade seja mais realizadora e faça realizar e concretize melhor o nosso projeto de vida, que é
nossa missão.
FELIZ DESCANSO! BOAS FÉRIAS!
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OFERECENDO O QUE TEM
Um sábio chegou à cidade de Akbar, mas as pessoas não deram muita
importância. Conseguiu reunir em torno de si apenas alguns jovens,
enquanto o resto dos habitantes ironizava seu trabalho. Passeava com
os poucos discípulos pela rua principal, quando um grupo de homens
e mulheres começou a insultá-lo. Ao invés de fingir que ignorava o que
acontecia, o sábio foi até eles e abençoou-os. Ao sair dali, um dos discípulos comentou: Eles dizem coisas horríveis e o senhor responde com
belas palavras. O sábio respondeu: Cada um de nós só pode oferecer o
que tem. (Sabedoria Sufi) Pense: O que você carrega dentro de você? O
que você oferece às pessoas?
Buscai o bem, não o mal, para terdes mais vida, só assim o Senhor Deus
vos assistirá. Odiai o mal, amai o bem, restabelecei a justiça no julgamento. Que a justiça seja abundante como água e a vida honesta, como torrente perene. (Amós, 5,14-15;24)
Oração: Senhor, reafirma nossa esperança e renova o nosso compromisso de nos empenhar na construção de uma sociedade fraterna.
Cremos que o mundo foi feito para todos, teus filhos e filhas merecem
a alegria da realização. Amém!
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“É na consciência que se apreende o fruto do encontro e da comunhão
com Cristo: uma transformação salvífica e o acolhimento duma nova
liberdade. A tradição cristã insiste na consciência como lugar privilegiado de uma intimidade especial com Deus e ao encontro d’Ele, onde
a sua voz se faz ouvir: ‘A consciência é o centro mais secreto e o santuário do homem, no qual se encontra a sós com Deus, cuja voz se faz ouvir
na intimidade do seu ser’. Esta consciência não coincide com o sentir
imediato e superficial, nem com a ‘percepção de si mesmo’: atesta uma
presença transcendente, que cada um encontra na sua própria interioridade, mas de que não pode dispor.” (Documento: Os Jovens, a Fé
e o Discernimento Vocacional, nº 107) Pense: Para que serve a consciência? É em nossa consciência que encontramos Deus que nos dirige.
Jesus disse: “Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações?”
O que é mais fácil dizer: “Os teus pecados estão perdoados”, ou “Levantate e anda?” Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder
para perdoar pecados, disse: “Levanta-te, pega a tua cama e vai para a
tua casa”. (Mt 9,4-6)
Oração: Senhor, reafirmamos a nossa esperança num mundo fraterno, no qual haja trabalho, pão e justiça para todos. Ilumina a nossa
consciência, fortalece o nosso espírito, ampara nossa fraqueza e concede-nos viver na fraternidade. Amém!
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O SEGREDO DA FELICIDADE
Um sábio tinha o segredo da felicidade e o guardava em um cofre. O rei
mandou chamá-lo e lhe ofereceu dinheiro pelo cofre. O sábio recusou
a oferta. Disse que era algo que o dinheiro não comprava. Um dia, uma
criança foi até o sábio e disse: Sábio, por favor, ensine-me o segredo
da felicidade. Movido pela pureza e inocência da criança, o sábio disse: Preste atenção: A primeira coisa é amar-se, respeitar-se e dizer a si
mesmo que você pode vencer os obstáculos. Isso se chama autoestima.
A segunda, é pôr em prática o que você diz e o que pensa. A terceira, é
jamais invejar alguém. O outro já alcançou suas metas, agora alcance
as suas. A quarta, é jamais guardar rancor de ninguém no seu coração.
A quinta, é não se apoderar do que não é seu. A sexta, é jamais maltratar alguém; todo o ser tem direito ao respeito e a ser querido. E a última coisa que você deve fazer é acordar todos os dias com um sorriso
e descobrir nas pessoas e nas coisas o lado positivo. (Conto indiano,
reescrito) Pense: O que você precisa para ser feliz? O que você faz para
ser feliz?
Disse Jesus: “Aprendei, pois, o que significa: ‘Quero misericórdia e não
sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores”.
(Mt 9,13)
Oração: Senhor, obrigado pela consciência que me dás e me faz saber
de que tudo nesta vida depende unicamente de ti. Que um dia todos
possam enxergar que sem ti não somos nada. Amém!
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“O Universo desenvolve-se em Deus, que o preenche completamente.
E, portanto, há um mistério a contemplar numa vereda, no orvalho,
no rosto do pobre. Quem sabe contemplar o que há de bom nas coisas e
experiências do mundo descobre a íntima conexão de todas essas coisas e experiências com Deus. Através dela, a comunidade cristã, especialmente na Amazônia, está convidada a ver a realidade comum com
olhar contemplativo, pelo qual se podem perceber a presença e a ação
de Deus em toda criação e em toda história.” (Documento: Amazônia:
Novos Caminhos para a Igreja e para uma Ecologia Integral, nº 56)
Pense: O que é ter e como desenvolver um olhar contemplativo? Para
Jesus é preciso sentir com o outro.
Uma mulher que sofria de hemorragia, há doze anos, veio por trás de
Jesus e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: “Se eu conseguir
ao menos tocar no manto dele, ficarei curada.” Jesus voltou-se e, ao vê-la,
disse: “Coragem, filha! A tua fé te salvou”. (Mt 9,20-22)
Oração: Senhor, dá-me a graça de saber contemplar o que há de bom
nas pessoas e o que há de belo em toda a Criação. Fortalece-me com a
tua bondade e com a tua verdade para que eu cuide da vida. Amém!
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A CATADORA DE VIDRO
Uma família estava passeando na praia. As crianças tomavam banho
de mar e faziam castelos na areia. Ao longe apareceu uma velhinha,
de cabelos grisalhos, de roupas sujas, esfarrapadas. Resmungava
qualquer coisa, enquanto apanhava algo na praia e colocava em um
saco. Os pais chamaram as crianças e lhes disseram para ficar longe
da velhinha. Quando esta passou, curvando-se de vez em quando para
apanhar coisas, sorriu para a família. Seu cumprimento não foi correspondido. Mais tarde, souberam que a velhinha dedicava a vida a
apanhar caquinhos de vidro da praia para que as crianças não cortassem os pés. (Marisa G., reescrito) Pense: Você dá atenção, valoriza as
pessoas que cuidam do ambiente?
Jesus percorria as cidades e povoados ensinando, pregando o Evangelho
do Reino, e curando todo tipo de doença. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que
não têm pastor. Disse: “A Messe é grande, mas os trabalhadores são poucos”. (Mt 9,35-38)
Oração: Obrigado, Senhor, por enfrentarmos as lutas de cada dia. Por
sermos capazes de proporcionar a alegria e o bem. Obrigado pela tua
bondade e misericórdia renovada em nós neste dia. Amém!
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As estatísticas mostram que os jovens têm maior probabilidade de ter
um acidente grave no trabalho. Podem ser expostos a más condições
de trabalho, levando ao desenvolvimento de doenças ainda quando
jovem ou numa fase mais adiantada da vida. Os jovens podem não ter
experiência e, muitas vezes, maturidade física e psicológica. Poderão
não levar suficientemente a sério os riscos que enfrentam. Outros fatores que colocam os jovens em situação de maior risco são: competências e formação insuficientes; desconhecimento dos seus direitos e dos
deveres do empregador; falta de confiança para se fazerem ouvir; não
reconhecimento por parte dos empregadores da proteção adicional
de que os jovens trabalhadores necessitam. (Fonte: Agência Europeia
para a Segurança e Saúde no Trabalho) Pense: Como a escola deve nos
ajudar para nos preparar para o mundo do trabalho?
Jesus enviou os Doze, com as recomendações: “Não deveis ir aonde moram
os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos! Ide, antes, às ovelhas
perdidas da casa de Israel! Em vosso caminho, anunciai: ‘O Reino dos Céus
está próximo’”. (Mt 10,5-7)
Oração: Senhor, pedimos-te que entre nós prevaleça a fé, a justiça
social e a solidariedade. Que a vida, que nos concedeste, seja fundamentada na fraternidade, no respeito e na união de irmãos que se querem bem. Amém!
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O ARTISTA
Depois de ter pintado seu quadro imortal intitulado “A Última Ceia”,
Leonardo da Vinci pediu a opinião de um amigo sobre aquele seu trabalho. O amigo fez inúmeros elogios à obra-prima, dando destaque ao
cálice de vinho na mão do Senhor. Naquele exato momento, Leonardo
cobriu o cálice com tinta. Dizem que ele fez o seguinte comentário:
“Nada deve tirar a atenção de alguém que esteja contemplando o
Senhor.” É “em Jesus que todos os jovens podem se rever, com seus
receios e suas esperanças, as suas incertezas e os seus sonhos, confiando-se a Ele. Na contemplação dos encontros de Jesus, os jovens terão
uma fonte de inspiração.” (Papa Francisco) Pense: Você já parou para
contemplar uma expressão de Jesus pela arte? Busque e contemple em
nossa escola expressões de arte que mostram Jesus.
Disse Jesus aos seus discípulos que o contemplavam: “Em vosso caminho,
anunciai: O Reino dos Céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os
mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes,
de graça deveis dar!” (Mt 10,7-8)
Oração: Deus que estás presente em todo o Universo e na mais pequenina das tuas criaturas, tu que envolves com a tua ternura tudo o que
existe, derrama em nós a força do teu amor para cuidarmos da vida.
Amém!
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Um pai saiu para um passeio com duas filhas. Em determinado
momento da caminhada, a mais nova pediu ao pai que a carregasse,
pois estava muito cansada. O pai respondeu que estava também muito cansado. Diante da resposta, a garota começou a choramingar. Sem
dizer uma só palavra, o pai cortou um pequeno galho de árvore e o
entregou a filha dizendo: – Olhe aqui um cavalinho para você montar! Ele irá ajudá-la a seguir em frente. – A menina parou de chorar
e pôs-se a cavalgar no galho chegando a casa antes dos outros. Ficou
muito encantada com seu cavalo de pau. A irmã mais velha ficou intrigada com o que viu e perguntou ao pai como entender a atitude da
mais nova. O pai sorriu e respondeu: – Assim é a vida, minha filha. Às
vezes a gente está tão cansado que parece impossível continuar. Mas
encontramos um cavalo qualquer que nos dá ânimo outra vez. Pense:
Quem são os que apoiam você na sua caminhada? Como você reconhece quem apoia você?
Volte para o Senhor, teu Deus. Vós todos, encontrai palavras e voltai para
o Senhor; dizei-lhe: “Livra-nos de todo o mal e aceita este bem que oferecemos; o fruto de nossos lábios. São retos os caminhos do Senhor e, por eles,
andarão os justos”. (Oseias 14,2-3;10)
Oração: Senhor, ajuda-nos a ser apoio aos que sofrem, aos abandonados e esquecidos. Cura aquilo que atrapalha a nossa vida, para que possamos semear a beleza de sermos irmãos e teus filhos. Amém!
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A IDADE JUVENIL
“A juventude, fase do desenvolvimento da personalidade, está marcada por sonhos que vão ganhando consistência, relações que adquirem cada vez mais substância e equilíbrio, tentativas e experiências,
escolhas que traçam progressivamente um projeto de vida. Nesta fase
da existência, os jovens são chamados a ir em frente, mas sem cortar
as raízes, a construir autonomia, mas não na solidão. Nem sempre o
contexto social, econômico e cultural oferece condições favoráveis.
Muitos jovens santos fizeram resplandecer os delineamentos da idade
juvenil em toda a sua beleza e foram, no seu tempo, verdadeiros profetas de mudança; o seu exemplo mostra do que os jovens são capazes,
quando se abrem ao encontro com Cristo.” (Documento: Os Jovens, a
Fé e o Discernimento Vocacional, nº 65) Pense: O que é mais importante para você fazer suas escolhas de vida?
Disse Jesus: “Quem recebe um profeta, por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo, por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja um copo de água fresca, por ser
meu discípulo, não perderá a sua recompensa”. (Mt 10,41-42)
Oração: Senhor, ensina-nos a descobrir o valor de cada coisa, a contemplar com encanto, a reconhecer que estamos profundamente unidos com todas as criaturas no nosso caminho para ti. Amém!
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Perguntaram a Dov Ber de Mezeritch: – Qual o melhor exemplo a
seguir? O dos homens piedosos, que dedicam sua vida a Deus sem
perguntar por quê? Ou o dos homens cultos, que procuram entender
a vontade do Altíssimo? – O melhor exemplo é a criança – respondeu
Dov Ber. – A criança não sabe nada. Ainda não aprendeu o que é a realidade! Disseram todos. Dov Ber respondeu: – Vocês estão muito enganados, porque ela possui quatro qualidades que nunca devíamos nos
esquecer. Está sempre alegre sem razão. Está sempre ocupada sem
razão. Quando deseja qualquer coisa, sabe exigi-la com insistência e
determinação. Finalmente, consegue parar de chorar muito rápido.
Pense: Qual é o melhor exemplo de vida para você? Dom Bosco deu o
melhor exemplo.
Quero ensinar um método de vida cristã que seja alegre, mostrando os verdadeiros prazeres, de modo que vocês possam dizer: Sirvamos ao Senhor
com alegria. (Dom Bosco)
Oração: Senhor, tu que nos envolves com a tua ternura, derrama em
nós a força do teu amor para cuidarmos uns dos outros e da vida do
Planeta Terra. Dá-nos a tua paz, para que vivamos como irmãos e
irmãs. Amém!
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OS JOVENS FERIDOS
“A vida dos jovens, como a de todos, está marcada também por feridas. Trata-se das feridas provocadas pelas derrotas da história pessoal, pelos desejos frustrados, pelas discriminações e injustiças sofridas, por não se sentir amado, nem reconhecido. São feridas corporais
e psíquicas. Cristo, que aceitou passar através da paixão e da morte,
por meio da sua cruz torna-se próximo de todos os jovens que sofrem.
E temos ainda as feridas morais, o peso dos erros cometidos, o sentimento de culpa por ter errado. Hoje, mais do que nunca, reconciliar-se com as feridas pessoais é condição necessária para uma vida boa.
A Igreja é chamada a apoiar todos os jovens nas suas provações e promover medidas pastorais adequadas.” (Documento: Os Jovens, a Fé e o
Discernimento Vocacional, nº 67) Pense: Como você se reconcilia com
as suas feridas pessoais? Em Deus devemos confiar e acreditar, é Ele
que nos reconcilia.
Jesus pôs-se a dizer: “Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque
escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado”. (Mt 11,25-26)
Oração: Senhor, Deus de amor, mostra-nos o nosso lugar neste mundo
como instrumentos do teu carinho por todos, porque ninguém pode
ser esquecido. Ilumina-nos para não cairmos na indiferença. Faz com
que sempre nos amemos uns aos outros. Amém!
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Ao lado do mosteiro de Ibak, vivia um sábio sufi, excelente negociante, que acumulou uma grande riqueza. Um visitante do mosteiro,
ao ver os custos altíssimos dos trabalhos de renovação do templo,
disse para quem quisesse escutar: – Eis que os caminhos da sabedoria se transformam na estrada da ilusão! Encontrei alguém que diz
procurar a verdade e, no entanto, está podre de rico! As palavras terminaram chegando aos ouvidos do sábio. Quando lhe perguntaram o
que tinha a dizer, ele comentou: – Eu achava que possuía tudo e acabo
de descobrir que me faltava uma coisa. Agora sei que sou realmente
um homem rico, porque consegui o luxo mais sofisticado. – E qual é o
luxo mais sofisticado? – quis saber um dos monges. – É ver alguém sentindo inveja de você. (Sabedoria Sufi) Pense: O que mais pode depreciar uma pessoa? O que mais pode exaltar uma pessoa?
Disse Jesus: “Vinde a mim todos que estais cansados e fatigados sob o peso
dos vossos fardos e vos darei descanso. Tomai o meu jugo e aprendei de
mim, porque sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso. O
meu jugo é suave e o meu fardo é leve”. (Mt 11,28-30)
Oração: Senhor, ajuda-me a colocar em prática a tua Palavra, pois
não adiantará nada eu ter conhecimento, se ele não mudar a minha
maneira de pensar e agir. Nunca me deixes esquecer que a fé é que me
sustenta. Amém!
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PRESSUPOSTOS DO AMOR
O amor é o mais divino dos sentimentos. O amor é o caminho de vida
traçado para todos nós. Sendo o amor o caminho, indica que amar se
aprende. Nenhum de nós sabe verdadeiramente amar. O natural é ser
amado. Muitas vezes, ficamos satisfeitos em ter avançado um pouco,
quando conseguimos retribuir o amor que recebemos. Mas esta não é a
condição do verdadeiro amor. O que precisamos aprender e desenvolver em nós para amar de fato são duas atitudes. A primeira é reconhecer que somos muito amados, desde que Deus nos plasmou. A segunda
atitude depende totalmente de nós, é amar. E quando o amor é verdadeiro vai sempre resultar em fraternidade, que é estar com o outro e
gerar vida. O amor verdadeiro é a condição essencial para que se realizem os dons que recebemos. Pense: Você ama de verdade? Como você
se capacita para amar?
Disse Jesus: “Aqui está quem é maior do que o Templo. Se tivésseis compreendido o que significa: Quero a misericórdia e o amor, não o sacrifício,
saberíeis que o Filho do Homem é senhor do sábado”. (Mt 12,6-8)
Oração: Senhor, quero ser expressão de amor para ser luz neste
mundo e sal da terra. Que as pessoas que estão ao meu redor possam
conhecer o verdadeiro amor e provar do quanto é bom amarmos uns
aos outros. Amém!
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A amizade é um dom que recebemos de Deus. A amizade verdadeira
nos marca, transforma, comove, ensina, é exigente, desafiadora e gostosa. Pessoas entram em nossas vidas, por alguma razão, algum sentido, que muitas vezes nem conseguimos precisar. Às vezes até parece
que alguém não tem nada a nos oferecer, no entanto vemos quando
estamos ligados exatamente a esta pessoa. Quando entramos numa
amizade verdadeira, conhecemos profundamente uma pessoa, o que
também faz com que nos conheçamos. O amigo verdadeiro consegue
nos dar respostas mediante diversas situações, consegue dar sentido
à nossa vida, mesmo quando não diz nada, quando fica calado. Razão
pela qual, não é possível realizar-se como pessoa sem ter amigos, sem
fazer amizades. Pense: Quem são seus amigos verdadeiros?
Um amigo fiel é uma poderosa proteção: quem o achou, descobriu um
tesouro. Nada é comparável a um amigo fiel, o ouro e a prata não merecem
ser postos em paralelo com a sinceridade de sua fé. Um amigo fiel é um
remédio; quem teme o Senhor, achará esse amigo. (Eclo 6,14-16)
Oração: Senhor, obrigado pelos amigos e amigas. Obrigado por tua
leal e profunda amizade para com cada um de nós. Ensina-nos a ser
para todos sinal e instrumento de tua amizade! Ajuda-nos a cultivar
os amigos. Amém!
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NORMA E AS COISAS BOAS
Em Madrid vive Norma, uma brasileira muito especial. Os espanhóis
a chamam de “a vovó roqueira”: ela tem mais de sessenta anos, trabalha em diversos lugares ao mesmo tempo, está sempre inventando
promoções, festas, concertos de música. Certa vez, lá pelas quatro da
manhã – quando eu já não aguentava mais de cansaço – perguntei a
Norma de onde ela tirava tanta energia. – Eu tenho um calendário
mágico. Se quiser, posso te mostrar. Na tarde seguinte, fui até sua
casa. Ela pegou uma antiga folhinha, toda rabiscada. – Bem, hoje é a
descoberta da vacina contra a pólio – disse. – Vamos comemorar, porque a vida é bela. Norma havia copiado, em cada um dos dias do ano,
alguma coisa boa que havia acontecido naquela data. Para ela, a vida
era sempre um motivo de alegria. (P. Coelho, reescrito) Pense: Qual é o
principal motivo que dá alegria e sentido à sua vida?
Disseram a Jesus: “Tua mãe e teus irmãos estão aí fora, e querem falar contigo.” Jesus perguntou: “Quem é minha mãe, e quem são meus irmãos?”
Estendendo a mão, disse: “Eis minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que
faz a vontade do meu Pai, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe”.
(Mt 12,47-50)
Oração: Senhor, faz-me ser testemunho de vida para levar esperança
e salvação para aqueles que precisam. Faz, Senhor, que a alegria de ser
teu filho me conduza ao encontro das coisas boas. Amém!

152

Acolhida 2020 - Ensino Fundamental II e Ensino Médio

22

Q UA

Certa vez um sábio chinês contou esta parábola aos seus súditos: Uma
vez um cãozinho parou e ficou admirando um enorme cão que ficava
correndo atrás de seu próprio rabo, de tanto esforço ele ficava tonto e
caia a todo instante. Já sem forças, ele foi interrogado pelo cãozinho:
– Por que faz isto? O cachorro grande respondeu: – Descobri que a felicidade do cachorro está no rabo, então fico correndo atrás dele para
alcançá-la. Mas, a cada hora, ela parece ficar mais distante. O cãozinho
disse-lhe: – Não faça mais isto, faça como eu, vai seguindo a vida que a
felicidade virá atrás de você. (Autor desconhecido) Pense: Como você
supera os desafios para que a felicidade venha ao seu encontro? Jesus
mostra onde encontrar a felicidade.
Disse Jesus: “O semeador saiu para semear. Sementes caíram à beira do
caminho e os pássaros as comeram. Outras sementes caíram em terreno
pedregoso. As sementes logo brotaram. Quando o sol apareceu, as plantas
ficaram queimadas e secaram. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e as sufocaram. Outras sementes caíram em
terra boa e produziram muitos frutos”. (Mt 13,3-8)
Oração: Deus, meu Pai, eu te peço coragem e lucidez para ser fiel aos
teus ensinamentos. Não me deixes desanimar. Tu és a minha fortaleza
e meu escudo protetor. Em ti deposito a minha fé e a minha esperança.
Amém!
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A HORA DA DECISÃO
Um vendedor de camelos chegou em uma aldeia vendendo belos animais, por excelente preço. Todos compraram menos o Sr. Hoosep.
Tempos mais tarde, a aldeia foi visitada por outro vendedor com excelentes camelos, mas com preços bem mais altos. Desta vez, Sr. Hoosep
comprou alguns animais. – Você deixou de comprar os camelos quase de graça, e agora vai adquiri-los por quase o dobro? – criticaram
os amigos. Disse Sr. Hoosep: – Aqueles que estavam baratos me eram
muito caros, porque na época eu estava com pouco dinheiro. – Estes
podem parecer mais caros; mas para mim são baratos, já que tenho
mais que o suficiente para comprar. (Sabedoria Sufi) Pense: O que você
precisa para ter atitudes sábias?
Disse Jesus: “Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos
ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver
o que vedes, e não viram, desejaram ouvir o que ouvis, e não ouviram”.
(Mt 13,16-17)
Oração: Senhor, ajuda-me a dar o melhor de mim, a me entregar plenamente à bondade e à pureza do teu amor de Pai, a ouvir a tua Palavra
que me abraça, me sustenta, me impulsiona e encoraja a superar todos
os desafios. Amém!
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Uma das dificuldades em relação ao amor é querer a perfeição do
outro. Ninguém e nada é perfeito, mas, como seres humanos, todos
conseguem amar. Amor não tem a ver com perfeição, mas com compreensão de si mesmo e do outro. Podemos alcançar o máximo de nós
mesmos, mas se não for motivado pelo amor não nos aproximamos
do outro e menos ainda de Deus. Amar e deixar-se amar é mais importante do que ter todos os conhecimentos das ciências e das religiões.
Conhecimento sem amor não tem valor. Nossos gestos e ações só farão
sentido se for com amor. O amor verdadeiro não é interesseiro. O amor
verdadeiro leva à transformação de si mesmo e do outro. Quando a
motivação de nossas relações e compromissos for o amor, nossas ações
se transformam e são reconhecidas. Pense: O amor que você expressa
está sendo reconhecido?
Disse Jesus: “A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e
a compreende. Esse produz fruto. Um dá cem, outro sessenta e outro trinta”. (Mt 13,23)
Oração: Senhor, ajuda-me a explorar a profundidade do meu ser,
a perscrutar a fundo e encontrar todos os talentos que semeaste em
mim, para conseguir viver o amor em todas as relações e tarefas do
meu dia a dia . Amém!
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RECONHECER-SE NO OUTRO
Precisamos de amigos para nos reconhecermos no outro. Com o amigo
trocamos experiências, ensinamos e aprendemos, e cumprimos nossa
missão de vida. As pessoas entram em nossas vidas, às vezes, de maneira estranha, sem uma explicação lógica. De qualquer forma, quem
entra em nossa vida acaba sendo especial. É especial porque o amigo
sempre tem algo a nos dizer, algo que nos marca. Lembre quantas pessoas que já passaram em sua vida e o que cada uma deixou. Nestas pessoas você busca a própria identidade, que foi sendo moldada e construída aos poucos, de momentos e de coisas que aconteceram, e que irão
interferir para sempre em sua vida. Você também é uma pessoa que
marca vidas, razão pela qual é muito importante na vida das pessoas.
Pense: Que marcas as pessoas deixaram em sua vida? Que marcas você
tem deixado na vida das pessoas?
Jesus contou-lhes a parábola: “O Reino dos Céus é como uma semente
de mostarda semeada em um campo. Embora seja a menor de todas as
sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas. E torna-se
uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos”.
(Mt 13,31-32)
Oração: Senhor, que eu tenha humildade para agradecer todas as bênçãos que de ti recebo. Que não me faltem amigos para repartir a vida
e as coisas que me deste. Que eu não falte com a amizade aos meus amigos. Amém!
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“Casado, fui morar em Londres. Morava no segundo andar de um
pequeno apartamento e tínhamos muita dificuldade em fazer amigos. Toda noite um casal jovem saia do apartamento ao lado, passava diante de nossa janela e gritava para que descêssemos. Eu ficava
preocupado, jamais desci, fingia que não era comigo. O casal repetia
sempre a gritaria. Certa noite, desci e reclamei do barulho. Na mesma hora calou-se o riso dos dois. Pediram desculpas e foram embora.
Naquela noite me dei conta que, embora buscasse amigos, estava mais
preocupado com “o que os vizinhos poderiam dizer”. Resolvi que na
próxima vez eu os convidaria. Fiquei uma semana inteira na janela, na
hora que costumavam passar, e não apareceram. Passei a frequentar
o pátio, na esperança de vê-los, mas ninguém os conhecia. Coloquei
um cartaz na janela, escrito “chamem novamente”. O que consegui foi
um bando de bêbados gritando palavrões. A vizinha reclamou com o
proprietário. E eu nunca mais vi o casal que sorria.” (Autor desconhecido). Pense: Você se importa com o que os outros pensam de você?
Disse Jesus: “Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao Reino. Os justos brilharão como o sol no Reino de seu Pai”. (Mt 13,37-38;43)
Oração: Senhor, sou grato pela vida e pelas pessoas que convivo.
Senhor, muito obrigado por cada dia, por me trazer uma nova oportunidade. Senhor, muito obrigado por ser meu amigo e estar presente
em minha vida. Amém!
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HISTÓRIA DA RIQUEZA E DA POBREZA
Um dia um pai de família rica decidiu ensinar ao seu filho como é bom
ser rico. Resolveu levar o garoto para viajar para o interior e mostrar
como é difícil a vida de pessoas pobres. Passaram um dia e uma noite
num pequeno sítio de uma família muito pobre. Quando retornaram
da viagem, o pai perguntou ao filho: Como foi a viagem? Muito boa,
papai! Você entendeu a diferença entre a riqueza e a pobreza? Sim. E o
que você aprendeu? Perguntou o pai. O filho respondeu: Eu vi que nós
temos um cachorro em casa. Eles têm quatro. Nós temos uma piscina; eles têm um riacho. Nós temos uma varanda coberta e iluminada;
eles têm uma floresta inteira. O pai ficou boquiaberto, sem reação. E o
garoto abraçando o pai disse: Obrigado por me mostrar o quanto nós
somos pobres! (Autor desconhecido) Pense: Você percebe que a vida
depende também do seu olhar?
Disse Jesus: “O Reino dos Céus é como um tesouro escondido. Um homem
o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os
seus bens e o compra. O Reino dos Céus é como um comprador que procura
pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai,
vende todos os seus bens e compra a pérola”. (Mt 13,44-46)
Oração: Senhor, que a gratidão por tudo o que me dás preencha o meu
existir. Que a energia da paz se manifeste em minha mente e em meu
coração. Que eu possa dar valor às coisas que realmente produzem
vida. Amém!
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Uma família mudou-se para um novo bairro. Na primeira manhã,
enquanto tomavam café, a mulher reparou em uma vizinha que pendurava os lençóis no varal. Comentou com o marido: – Que lençóis
sujos ela está pendurando no varal! Está precisando é de um novo
sabão. O marido escutou calado. Três dias depois, também durante o café da manhã, a vizinha estava de novo pendurando lençóis no
varal. E novamente a mulher comentou com o marido: – Nossa vizinha continua pendurando lençóis sujos! Se eu pudesse perguntaria
se ela gostaria que eu a ensinasse a lavar roupas! Passado um mês, a
mulher se surpreendeu ao ver lençóis muito brancos sendo estendidos. Empolgada, foi dizer ao marido: – Veja, finalmente ela aprendeu
a lavar roupa! O marido respondeu: – Não. É que hoje eu levantei mais
cedo e lavei a vidraça da nossa janela… (Autor desconhecido) Pense:
Tudo depende da janela através da qual observamos. Antes de criticar, verifique se você fez algo para contribuir, verifique seus próprios
defeitos e limitações.
Disse Jesus: “O Reino dos Céus é como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede
para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons e jogam fora os que não
prestam”. (Mt 13,47-48)
Oração: Senhor, sou grato pela vida que me deste. Que eu saiba respeitar os que comigo convivem e possa contribuir pelos dons que me
deste. Que tua luz e verdade continuem a iluminar meus propósitos.
Amém!
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AS QUATRO VELAS
Quatro velas estavam queimando calmamente. O ambiente estava iluminado, silencioso e sereno. As velas aproveitaram e travaram um diálogo.
A primeira vela disse: – Eu sou a Paz! Apesar de minha luz as pessoas não
conseguem manter-me, vou apagar. E diminuindo devagarzinho, apagou.
A segunda vela disse: – Eu me chamo Fé! Hoje as pessoas não querem muito saber de mim. Não faz sentido continuar queimando e ela apagou-se.
Falando baixinho e com tristeza a terceira vela se manifestou: – Eu sou o
Amor! Não tenho mais forças para queimar. As pessoas me deixam de lado,
só conseguem se enxergar, esquecem-se daqueles à sua volta. E apagou-se.
Alguém entrou no ambiente, viu as três velas apagadas e disse: – Que é isto?
Vocês deviam queimar e ficar acesas até o fim. Então a quarta vela falou: –
Não tenha medo, enquanto eu queimar podemos acender as outras velas, eu
sou a Esperança. E a pessoa pegou a vela que restava acesa e acendeu todas as
outras. (Autor desconhecido) Pense: Você cultiva a esperança em seu coração? O mais importante é que a vela da esperança nunca se apague dentro
de nós.
Jesus dirigiu-se para a sua terra e ensinava na sinagoga. Todos ficavam admirados e diziam: “De onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o
filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? Então, de onde lhe vem tudo
isso?” (Mt 13,54-56)
Oração: Senhor, que eu possa reconhecê-lo presente em minha vida. Que eu
saiba cultivar em meu coração paz, fé, amor e esperança. E assim, que a teu
exemplo eu possa abrir meu coração à bondade e a fazer o bem. Amém!
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Estamos em tempo de falar e de pensar em projeto de vida. Hoje a novidade e
as orientações é que pensemos juntos como construir um projeto para a vida.
Falar em projeto de vida é falar em vocação. Antes de tudo é preciso saber qual é

AGOSTO

a sua vocação? Sabendo qual é a sua vocação já há um caminho a ser construído.
Onde encontrar a vocação? A vocação parte de algo interno, muito profundo,
tem a ver com desejos que se tornam necessidades, por isso há um chamado
que realiza a pessoa e a coloca para contribuir com este mundo. Quem sente o
chamado deseja alguma coisa.
Desejar algo no profundo do coração é a ação de Deus agindo na pessoa. Deus
chama e, por isso, antes de fazer o pedido, Ele coloca em cada um as potencialidades para atender ao seu chamado. Deus chama e aguarda uma resposta, pois
não age sozinho, mas confia a cada um uma missão.
Chamado é sempre um desafio, pois, ao sermos chamados, é-nos confiada uma
missão. A primeira missão é para ser feliz, para viver bem. E ao sermos chamados assumimos um compromisso com a comunidade, onde realizamos nossa
missão. Razão pela qual é necessário que cada um faça desabrochar a vocação
que está em seu interior e a faça desenvolver.
As capacidades e os dons nos são doados por Deus. Estes farão sentido para a
vida se forem para colaborar com toda a vida. Significa que quanto mais a pessoa estiver voltada para o outro, mais realizará seu potencial, mais satisfação
terá, o que também a fará mais feliz e realizada.
Portanto, o projeto de vida é a realização da vocação que se concretiza numa atitude amorosa com a vida. O que significa que vocação
é a oferta recebida de Deus, mas exige uma resposta e um compromisso de nossa parte.
FELIZ MÊS DAS VOCAÇÕES, FELIZ MÊS DE AGOSTO!
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“Na diversidade e especificidade de cada vocação pessoal é preciso escutar, discernir e viver a Palavra, que nos chama do Alto e, ao mesmo tempo, nos permite render nossos talentos, fazendo de nós instrumentos de
salvação no mundo e orientando-nos à plenitude da felicidade. O chamado do Senhor não é evidente, como tantas coisas que podemos ouvir,
ver ou tocar na nossa experiência diária. Deus vem de forma silenciosa
e discreta, sem se impor à nossa liberdade. Assim pode acontecer que
a sua voz fique sufocada pelas muitas inquietações e solicitações que
ocupam a nossa mente e o nosso coração. Por isso, é preciso preparar-se para uma escuta profunda da sua Palavra, prestar atenção aos seus
detalhes diários e aprender a ler os sinais dos tempos com os olhos da fé,
sempre abertos às surpresas do Espírito”. (Papa Francisco) Pense: Como
você escuta no seu dia a dia o chamado de Deus para responder a um
projeto de vida?
Disse Jesus: “Dai-lhes vós mesmos de comer!” Os discípulos disseram: “Só
temos cinco pães e dois peixes.” Jesus mandou que as multidões se sentassem. Pegou os cinco pães e os dois peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães, e os deu aos discípulos. Todos
comeram e ficaram satisfeitos. (Mt 14,16-20)
Oração: Jesus, que chamaste os apóstolos a te seguir, continua a repetir
o convite a muitos de nós, jovens. Dá-nos coragem para ouvir e atender
ao teu convite. Dá-nos forças para sermos fiéis à nossa vocação. Amém!
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O QUE É O AMOR?
Em uma sala de aula, uma criança perguntou: Professora, o que é o
amor? A professora pediu para que no recreio cada aluno desse uma volta pelo pátio e trouxesse o que mais despertasse nele o amor. Ao voltarem, a professora disse para cada um mostrar o que trouxe. A primeira
criança disse: Eu trouxe esta flor. A segunda falou: Eu trouxe uma borboleta, veja o colorido de suas asas. A terceira completou: Eu trouxe este
filhote de passarinho, estava caído do ninho. E as crianças foram se colocando. Terminadas as falas, a professora notou que havia uma criança
que estava calada. Dirigiu-se a ela e perguntou: Você, nada trouxe? A
criança respondeu: Desculpe. Vi a flor, e senti o seu perfume, pensei
em arrancá-la, mas preferi deixá-la para que seu perfume exalasse por
mais tempo. Vi a borboleta. Ela parecia tão feliz, que não tive coragem
de aprisioná-la. Vi o passarinho caído, notei o olhar triste de sua mãe,
preferi devolvê-lo ao ninho. Trago comigo: o perfume da flor; a liberdade da borboleta e a gratidão da mãe do passarinho. (Eliane de Araujoh,
reescrito) Pense: Onde e em que você coloca o amor na sua vida?
Disse Jesus: “Escutai e compreendei. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca, isso é que torna o homem
impuro”. (Mt 15,10-11)
Oração: Senhor, obrigado pela consciência que me permite escolher. Obrigado por todas as oportunidades, por todas as conquistas.
Obrigado, principalmente, por colocares em meu coração a oportunidade de amar. Amém!
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É importante saber ler e interpretar tudo aquilo que se passa ao nosso redor, para descobrir o plano de Deus a nosso respeito. Os fatos, as
situações que vivemos falam, é preciso saber ouvir e perceber o que
querem dizer. Há pessoas que passam a vida toda e não percebem que
Deus está junto dela. Ele a acompanha e sinaliza o caminho que deve
percorrer para melhor viver e corresponder à sua missão. É preciso
estar antenado, com o coração sintonizado, os olhos atentos e os ouvidos bem abertos para perceber a voz de Deus que fala. Deus fala e se
manifesta a cada um tanto no recolhimento da oração, quanto nos
acontecimentos da vida. “Deus fala continuamente, muitas vezes e de
muitos modos”. Realizar o plano de Deus para nós é ter um projeto de
vida que contribua com a humanidade e que realize a nossa própria
felicidade. Pense: Você sente e percebe sinais de sua vocação? O que
Deus lhe pede?
“O Senhor continua hoje a chamar para segui-Lo. Não temos de esperar
que sejamos perfeitos para dar como resposta o nosso generoso ‘eis-me
aqui’, nem nos assustar com as nossas limitações e pecados, mas acolher a
voz do Senhor com coração aberto.” (Papa Francisco)
Oração: Senhor, tu nos chamas e mostras o caminho. Senhor, tu nos
amas e sabes bem do que precisamos. Senhor, dá-nos forças para correspondermos ao teu chamado e sermos fiéis ao teu amor. Amém!
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DIA DE SÃO SALVADOR DO MUNDO
Data em que se celebra a transfiguração de Jesus. Este episódio é relatado pelos evangelistas Mateus, Marcos e Lucas. Os relatos bíblicos da
transfiguração de Jesus nos convidam a dirigir o olhar para o rosto do
Filho de Deus, como o fizeram os apóstolos Pedro, Tiago e João, que
viram a sua transfiguração no alto do monte Tabor. O significado dessa festa é preparar os cristãos para que, mesmo enfrentando todos os
desafios deste mundo, em qualquer circunstância, permaneçam firmes na fé e que, ao olhar para Jesus, saibam que também serão transfigurados com Ele. Pois, “o rosto de Cristo é um rosto de luz que rasga
a obscuridade da morte: é o anúncio e penhor da nossa própria glória, porque é o rosto do Crucificado Ressuscitado, o único Redentor
da humanidade, que continua a resplandecer sobre nós”. (Papa João
Paulo II). Pense: Você contempla o rosto de Jesus? O que fala o rosto de
Jesus para você?
Jesus foi transfigurado diante Pedro, Tiago e João, seu irmão; o seu rosto brilhou como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Uma
voz dizia: “Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo meu agrado.
Escutai-o!” (Mt 17,2;5)
Oração: Senhor que amparas os caminhos dos que te seguem.
Ajuda-nos a fazer escolhas de vida que nos levem à prática do
bem comum. Amém!

166

Acolhida 2020 - Ensino Fundamental II e Ensino Médio

07

SEX

Pai, olho tuas mãos, elas são importantes na construção de teus filhos.
Que elas saibam ser firmes no orientar; serenas no amparar. Que elas
não fujam ao dever de punir. Tuas mãos, pai, se abram para orientar o
coração. Teus olhos, pai, que vejam as qualidades de teus filhos, para
que as faças crescer. Que não deixem de ver os defeitos e as falhas,
porque pode ser teu o dever de corrigi-las. Não te considere, pai, sem
defeitos. Mas que isso não te desobrigue da perfeição de ensinares o
que sabes que é o certo. Pai, o que se quer de ti, é que sejas pai. No conceber por amor, no receber por amor, no renunciar por amor. Tudo
isso, porém, desaparecerá senão te fizeres presente no coração. (Autor
Desconhecido) Pense: Na vida, pessoas são pais, outras fazem o papel
de pai. Deus é pai. Como Ele está presente em sua vida?
“Há um só Deus e Pai de todos, que atua acima de todos, por todos e em
todos. Mas a cada um é dada a graça, segundo a medida do dom de Cristo.”
(Efésios 4,6-7)
Oração: Rezemos 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 e perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos
ofendeu. Amém!
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CHAMADOS À LIBERDADE
A liberdade é condição essencial para uma autêntica opção de vida,
mas corre o risco de ser mal-entendida, porque nem sempre é apresentada de maneira adequada. A própria Igreja acaba por aparecer,
aos olhos de muitos jovens, como uma instituição que impõe regras,
proibições e obrigações, quando, ao invés, ‘foi para a liberdade que
Cristo nos libertou’. À luz do Evangelho, hoje é oportuno reconhecer
com maior clareza que a liberdade é constitutivamente relacional, e
mostrar que as paixões e as emoções são relevantes na medida em que
orientam para o encontro autêntico com o outro. Tal perspectiva comprova de modo evidente que a verdadeira liberdade só é compreensível e possível no respeito da verdade e, principalmente, da caridade:
liberdade é sermos nós mesmos no coração de outrem. (Documento:
Os Jovens, a Fé e o Discernimento Vocacional, nº 73) Pense: O que é
liberdade? O que você faz com a sua liberdade?
Jesus perguntou: “Simão, que te parece: Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem: dos filhos ou dos estranhos?” Pedro respondeu: “Dos
estranhos!” Então Jesus disse: “Logo os filhos são livres”. (Mt 17,25-26)
Oração: Jesus, que chamaste os Apóstolos a te seguirem, continua a
passar pelos nossos caminhos e continua a repetir o convite a muitos
jovens. Dá coragem aos jovens para responder ao teu chamado. Amém!
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Charles Plumb era piloto de avião na guerra do Vietnã. Depois de muitas missões, seu avião foi abatido. Plumb saltou de paraquedas, foi capturado e passou seis anos numa prisão norte-vietnamita. Ao retornar
aos Estados Unidos, dava palestras relatando sua experiência. Um dia
num restaurante foi saudado por um homem, que disse: Olá, você é
Charles Plumb, era piloto no Vietnã e foi derrubado? Sim, como sabe?
Perguntou Plumb, espantado. Era eu quem dobrava o seu paraquedas. Parece que funcionou, não é verdade? Plumb quase se afogou de
surpresa e com muita gratidão respondeu: Funcionou perfeitamente,
caso contrário não estaria aqui hoje. Devo minha vida a você! Naquela
noite Plumb não conseguia dormir pensando: Quantas vezes vi esse
homem no porta-aviões e nunca lhe dei um bom-dia? Eu era um piloto arrogante e ele um simples marinheiro aprendiz. Hoje Plumb inicia suas palestras perguntando: Quem dobrou seu paraquedas hoje?
(Autor desconhecido) Pense: Quem dobrou seu paraquedas hoje?
Os discípulos de Jesus perguntaram: “Quem é o maior no Reino dos Céus?”
Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: “Em verdade
vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não
entrareis no Reino dos Céus”. (Mt 18,1-3)
Oração: Senhor Jesus, ilumina com tua Palavra aqueles que chamaste
para o teu serviço e ampara nas dificuldades. Senhor, que o teu amor
anime a nossa vocação e a faça crescer e perseverar. Amém!
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DISTINGUINDO O BOM DO MAU
Um padeiro queria conhecer Uways e este foi à padaria disfarçado de
mendigo. Pegou um pão, começou a comê-lo: o padeiro espancou-o e
atirou-o na rua. Louco! Disse um discípulo que chegava. Não vê que
expulsou o mestre que queria conhecer? Arrependido o padeiro foi
até a rua e perguntou o que podia fazer para que o perdoasse. Uways
pediu que convidasse a ele e seus discípulos para comer. O padeiro
levou-os até um excelente restaurante e pediu os pratos mais caros.
Assim distinguimos o homem bom do homem mau, disse Uways para
os seus discípulos, no meio do almoço. Este padeiro é capaz de gastar
dez moedas de ouro num banquete porque sou célebre, mas é incapaz
de dar um pão para alimentar um mendigo com fome. (Sabedoria Sufi)
Pense: Como você trata as pessoas mais simples?
Disse Jesus: “Se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer
coisa que pedirem, isto vos será concedido por meu Pai. Pois onde dois
ou três estiverem reunidos em meu nome eu estou ali, no meio deles”.
(Mt 18,19-20)
Oração: Senhor Jesus, que nos ensinaste a pedir ao Pai que mande
operários para tua vinha, faz que tenhamos famílias e comunidades
verdadeiramente cristãs. E desperta em nós o ideal de seguir a Cristo,
para continuar tua missão. Amém!
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Seguir uma vocação é viver a vida intensamente. É responder aos
apelos de Deus. É renovar, converter-se, ir além, superar-se. Seguir
uma vocação é dar grandeza a uma decisão. É vencer as resistências.
É seguir o apelo divino que chama para uma missão, para um serviço.
Ao dizer sim, a pessoa não está livre da angústia, da incerteza e da morte. Vocação é só um ponto de partida. Descobri-la é uma das condições
para alcançar o ponto de chegada. O importante é partir. Para partir
é preciso um projeto para a nossa vida. O projeto de vida direciona
a missão. Projeto de vida é algo que vai sendo construído e pode ser
repensado, recolocado, reconstruído. Mas precisa ser começado, pois
só o projeto é que vai mostrar se seremos felizes e cumpriremos com a
missão que cabe a nós. Pense: Você tem um projeto para sua vida?
Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: “Senhor, quantas vezes devo
perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes?” Jesus respondeu: “Não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete”. (Mt 18,21-22)
Oração: Senhor, dá perseverança e coragem a todos os chamados para
a missão, para que a desempenhem com amor e fidelidade. Fortalece a
vontade dos escolhidos, para que estejam atentos a escutar a tua voz e
a te seguir. Amém!
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O QUE A ASSUNÇÃO DE NOSSA SENHORA NOS
ENSINA HOJE?
“Aparentemente, a existência de Nossa Senhora se deu como de uma
mulher comum de seu tempo. Rezava, se ocupava da família e da casa,
ia à sinagoga. Mas toda ação cotidiana que fazia se dava em união total
com Jesus. E no Calvário esta união alcançou o ápice, no amor, na
compaixão e no sofrimento. Por isso Deus concedeu-lhe uma participação plena também na ressurreição de Jesus. O corpo da Mãe foi
preservado da corrupção, como o corpo do Filho. A Igreja nos convida
a contemplar este mistério: ele mostra que Deus quer salvar a pessoa
inteira, alma e corpo. Jesus ressuscitou com o corpo que assumiu de
Maria; e subiu ao Pai com a sua humanidade transfigurada. A assunção de Maria, criatura humana, nos dá a confirmação do nosso glorioso destino”. (Papa Francisco) Pense: Para você, qual a importância de
acreditar em Deus?
Maria disse: “Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para sua serva. Por isso, me
proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em
mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é Santo”. (Lc 1,46-48)
Oração: Nossa Senhora e Mãe de Jesus, hoje é dia de te felicitar e dar
voz a todos os que caminham neste mundo. Nós te pedimos que rogue
a teu Filho Jesus por todos nós para que um dia também alcancemos
as glórias do céu. Amém!
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Vocação é o chamado pessoal de Deus a cada um de nós. Vocação é descoberta de si mesmo. Todos são chamados a aperfeiçoar a bondade que
existe em seu interior. Vocação é um convite pessoal, que Deus dirige
a cada um. Ao descobrir a sua vocação, a pessoa está descobrindo a si
mesma. Daí a necessidade de permanecer atento a tudo, para perceber
a própria vocação. Seguir uma vocação é buscar uma resposta aos próprios anseios. Toda pessoa é chamada a decidir-se , a assumir os valores que estão em si e a não poupar esforços para alcançar seus objetivos. Vocação é nossa resposta comprometida com Deus e com o irmão.
É uma resposta que precisa ser constantemente reassumida, por isto
é um projeto de vida que vamos delineando. Pense: Cada ser humano
tem algo de pessoal e uma maneira própria de realizá-lo. Qual é a sua
vocação?
Disse Jesus: “Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o
dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me”.
Ao ouvir isso o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico.
(Mt 19,21-22)
Oração: Senhor, que queres que eu faça? Ilumina-me, para que eu possa escolher o caminho que apontas para mim. Que eu saiba descobrir
qual a minha vocação. Que eu consiga realizar em minha vida a tua
vontade. Amém!
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A CASA DOS MIL ESPELHOS
Em um vilarejo havia um lugar conhecido como a casa dos 1000 espelhos. Um cão soube deste lugar e decidiu visitar. Lá chegando subiu as
escadas até entrar na casa. Olhou através da porta de entrada com suas
orelhas levantadas e a cauda balançando. Para sua grande surpresa
deparou-se com outros 1000 cães, todos com suas caudas balançando
como a dele. Abriu um enorme sorriso, e foi correspondido com 1000
enormes sorrisos. Quando saiu da casa, pensou: Que lugar maravilhoso! Neste mesmo vilarejo, um outro cão, que não era tão feliz quanto
o primeiro, decidiu também visitar a casa. Escalou as escadas e olhou
através da porta. Viu 1000 olhares hostis de cães que o olhavam fixamente, rosnou, mostrou os dentes e ficou horrorizado. Viu outros 1000
cães rosnando e mostrando os dentes para ele. Quando saiu, pensou:
Que lugar horrível, nunca mais volto aqui. (Folclore Japonês) Pense:
Que tipo de reflexo você é para as pessoas que encontra? A exemplo de
Jesus, quem é seu discípulo reflete a alegria.
Disse Jesus: “Todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai,
mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá cem vezes mais e
terá como herança a vida eterna”. (Mt 19,29)
Oração: Senhor, derrama sobre nós o teu Espírito. Que Ele nos dê sabedoria para ver o caminho e a generosidade para seguir tua voz. Que a
messe não se perca por falta de operários. Que nossa vida esteja a teu
serviço. Amém!
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“Para entender o mistério da vocação, que tem a sua origem última em
Deus, somos chamados a purificar o nosso imaginário e a nossa linguagem. De modo particular, a combinação entre a escolha divina e a
liberdade humana deve ser pensada excluindo qualquer posição determinista. A vocação não é um guia já escrito, que o ser humano deve
simplesmente copiar, nem uma improvisação teatral sem roteiro.
Dado que Deus nos chama a ser amigos e não servos, as nossas opções
concorrem realmente para a realização do seu desígnio de amor. Por
isso, só a escuta do Senhor pode desvendar o chamado em nós. Vista
sob esta luz, a vocação aparece realmente como um dom de graça e
de aliança, como o segredo mais belo e precioso da nossa liberdade”.
(Documento: Os Jovens, a Fé e o Discernimento Vocacional, nº 78)
Pense: Qual a contribuição que sua vocação trará à humanidade?
Assim diz o Senhor Deus: “Aqui estou para enfrentar os pastores e reclamar deles as minhas ovelhas. Vou tirar-lhes o ofício de pastor. Eu mesmo
vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas”. (Ez 34,11)
Oração: Senhor, que o rebanho não se perca por falta de pastores.
Sustenta a nossa fidelidade ao teu chamado para que continuemos a
tua missão. Senhor da messe e pastor do rebanho, chama-nos para te
servir. Amém.
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ONDE ESTÁ DEUS?
Chatauneuf, guardião de armas de Luís XIII, ao ver um menino de
nove anos respondendo a todas as perguntas feitas a ele pelo bispo,
com requintes de detalhes, disse-lhe: “Eu lhe darei uma laranja se
me disser onde Deus está.” “Meu senhor,” respondeu o menino, “eu
lhe darei duas laranjas se me disser onde Deus não está!” Dom Bosco
também experimentou tão forte a presença de Deus, no seu projeto
de vida, que propôs a alguns jovens do Oratório de Valdocco que iniciassem um tempo de doação a Deus com a prática de exercícios de
caridade e testemunhando a alegria. Estava plantada, assim, em bom
terreno, a semente da Congregação Salesiana. Insistia Dom Bosco que
o egoísmo, o individualismo e a vaidade não conduzem à plenitude da
alegria, pois “Deus nos colocou no mundo para os outros”, para o serviço, a solidariedade e o amor. Pense: Qual a missão que cabe a você
hoje?
Disse Jesus: “O Reino dos Céus é como o rei que preparou a festa de casamento do seu filho. Mandou os seus empregados chamar os convidados para a festa. Muitos são os chamados, e poucos são os escolhidos”.
(Mt 22,2-3;14)
Oração: Senhor, faz ressoar em nossos ouvidos o teu forte e suave convite: Vem e segue-me! Derrama sobre nós o teu Espírito, que Ele nos
dê sabedoria para ver o caminho, e generosidade para seguir a tua voz!
Amém!
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Toda pessoa é chamada a ser gente, a realizar-se fazendo algo. Deus
convoca, faz seu apelo e nos direciona a uma missão neste mundo. Vocação é este eco de Deus que ressoa dentro de cada um de nós.
Realiza-se a vocação dentro de um determinado compromisso de vida.
Descobrir e assumir a vocação num determinado modo de vida é viver
e descobrir a felicidade de servir. É no seu compromisso de vida que
a pessoa realiza a missão insubstituível que Deus lhe confiou. Toda
vocação é o resultado de Deus nos escolhendo e nos chamando amorosamente. E de nossa parte a resposta é livre e precisa ser amorosa a
Deus. Vocação é algo interno, que vai despertando e se desenvolvendo lenta e silenciosamente. Na entrega diária à vontade de Deus, descobre-se a resposta que precisamos dar ao chamado. Por isso, nossa
decisão sempre deve ser pessoal e livre para que sejamos felizes com a
missão que temos para cumprir. Pense: Você já fez sua entrega hoje a
Deus? Qual é o tipo de entrega que você faz a Deus?
Jesus respondeu: “Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de
toda a tua alma, de todo o teu entendimento! Esse é o maior e o primeiro
mandamento. O segundo é semelhante: Amarás ao teu próximo como a ti
mesmo”. (Mt 22,37-39)
Oração: Jesus, continua a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas e continua a repetir o teu convite.
Ajuda-nos a estar abertos e atentos para responder ao teu chamado.
Amém!
177

AGOSTO

VOCAÇÃO: UM ESTADO DE VIDA

Acolhida 2020 - Ensino Fundamental II e Ensino Médio

AGOSTO

24

SEG

A ESTRELA VERDE
As milhares de estrelas no céu, de todas as cores, brancas, prateadas, verdes, douradas, vermelhas e azuis, um dia disseram a Deus:
Senhor, gostaríamos de viver na Terra. Assim será feito, respondeu
Deus. Conservarei todas vocês pequenas e podem descer para a Terra.
Naquela noite houve uma linda chuva de estrelas, a Terra ficou toda
iluminada. Um dia as estrelas resolveram voltar para o céu. Por que
voltaram? Perguntou Deus. Senhor, não é possível permanecer na
Terra! Lá existe muita miséria, violência, maldade, injustiça. Deus
disse: Claro! O lugar de vocês é aqui no céu! A Terra é o lugar de passagem, onde nada é perfeito! O céu é o lugar da perfeição, do eterno.
Deus falou: Mas está faltando uma estrela! Perdeu-se no caminho?
Um anjo retrucou: Não Senhor, uma estrela resolveu ficar na Terra!
Ela descobriu que seu lugar é exatamente onde existe a imperfeição!
É a esperança. A única estrela verde! Quando olharam para a Terra, a
estrela não estava mais só. A Terra estava novamente iluminada, porque havia uma estrela verde no coração de cada pessoa. (Autor desconhecido) Pense: Você cultiva a esperança?
Que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação. Que Ele realize todo o
bem que desejais e torne ativa a vossa fé. Assim o nome de nosso Senhor
Jesus Cristo será glorificado em vós, e vós nele. (Tes 1,11-12)
Oração: Senhor, preciso de luz que clareie, preciso de fortaleza para
ser fiel, preciso de amor que me permita contagiar os outros. Quero
participar da tua obra, ajuda-me a ser confiante para te servir. Amém!
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Perto de Tóquio vivia um grande samurai, idoso, que se dedicava a
ensinar aos jovens. Apesar de sua idade, corria a lenda de que ainda
era capaz de derrotar qualquer adversário. Certa tarde, um guerreiro
conhecido por sua total falta de escrúpulos apareceu por ali. Queria
derrotar o samurai e aumentar sua fama. O velho aceitou o desafio e o
jovem começou a insultá-lo. Chutou algumas pedras em sua direção,
cuspiu em seu rosto, gritou insultos, ofendeu seus ancestrais. Durante
horas fez tudo para provocá-lo, mas o velho permaneceu impassível. No final da tarde, sentindo-se exausto e humilhado, o impetuoso
guerreiro retirou-se. Desapontados, os alunos perguntaram ao mestre como ele pudera suportar tanta indignidade. O samurai disse: Se
alguém chega até você com um presente, e você não o aceita, a quem
pertence o presente? A quem tentou entregá-lo, respondeu um dos
discípulos. Pense: A quem você delega as decisões do seu dia?
Ficai firmes em Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus nosso Pai, que nos amou
em sua graça e nos proporcionou uma consolação eterna e feliz esperança.
Animem os vossos corações e que Ele vos confirme em toda a boa ação. (Tes
2,16-17)
Oração: Senhor, creio que me chamas para te seguir, assumindo uma
vocação específica para o bem da humanidade. Quero dar minha livre
e alegre contribuição para contribuir com um mundo melhor. Amém!
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APROVEITANDO A SORTE
Um rei da Pérsia mandou fazer um anel com uma pedra preciosa.
Certa tarde, entediado com a vida, foi para a mesquita Musalla, perto de Shiraz, e ordenou que seus soldados colocassem o anel no alto
de um grande poste de madeira e convocou a população: Quem conseguir atirar uma flecha que passe pelo centro do anel, irá ganhá-lo de
presente. Quatrocentos arqueiros ofereceram-se para atirar suas flechas. Todos o fizeram e todos erraram. Perto dali, um jovem estava
brincando com seu arco, quando uma das flechas atravessou o centro
do anel. O rei entregou-lhe a joia e seus cortesãos o encheram de presentes. Assim que o jovem saiu do palácio, a primeira coisa que fez foi
queimar seu arco e flechas. Por que você está fazendo isso? – perguntou um nobre. Porque um homem tem que entender que às vezes a sorte lhe bate à porta, mas não se deve deixar enganar de que tem talento.
(Sa’di de Shiraz, reescrito) Pense: Você sabe e conhece quais são seus
talentos? O que você faz com seus talentos?
Que o Senhor da paz, ele próprio, vos cumule de talentos, dê a sua paz sempre e em toda a parte. O Senhor esteja sempre com todos. E que a graça de
nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. (Tes 3,16-18)
Oração: Senhor, ensina-nos os teus caminhos. Dá-nos um coração
sereno, para amar e deixar-nos ser amados. Senhor, ajuda-nos a confiar em ti e a responder com fidelidade ao teu amoroso convite. Amém!
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Uma pessoa plantou uma rosa e passou a regá-la todos os dias. Antes
que ela desabrochasse, a pessoa a examinou e viu o botão que em breve desabrocharia. Mas notou também espinhos sobre o talo e pensou: – Como pode uma flor tão bela vir de uma planta com espinhos?
Tomado por este pensamento, a pessoa se recusou a continuar a regar
o pé de rosa e, antes que a bela flor pudesse desabrochar, a planta secou
e morreu. (Autor desconhecido) Assim também é conosco. Dentro de
cada um há uma rosa a desabrochar. Dentro de cada um há também
espinhos. Muitos de nós olhamos para nós mesmos e vemos apenas os
espinhos, os defeitos. Mas precisamos regar o bem que há dentro de
nós. Precisamos perceber nosso potencial, os dons que recebemos de
Deus. Pense: Um dos maiores dons que uma pessoa pode possuir ou
compartilhar é ser capaz de passar pelos espinhos e encontrar a rosa
que existe dentro de si e que também desabrocha nas outras pessoas.
Disse Jesus: “Ficai atentos! Porque não sabeis em que dia virá o Senhor.
Também vós ficai preparados! Porque na hora em que menos pensais, o
Filho do Homem virá”. (Mt 24,42;44;46-47)
Oração: Jesus, ajuda-me a ser fiel ao teu chamado. Fica comigo nos
momentos de dificuldades, tristeza e desânimo. Dá-me paz para que
eu fique tranquilo, tenha calma, fé e confiança na tua presença em
minha vida. Amém!
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O RABINO
Conta-se que, no século passado, um turista americano foi à cidade do
Cairo, no Egito. Seu objetivo era visitar um famoso rabino. Lá chegando, o turista ficou surpreso ao ver que o rabino morava num quarto
simples, cheio de livros. As únicas peças de mobília eram uma mesa
e um banco. Onde estão os seus móveis? – perguntou o turista. E o
rabino, bem depressa, perguntou também: – E onde estão os seus? –
Os meus? – perguntou o turista. Mas eu estou aqui só de passagem! –
Eu também! Disse o rabino. (Autor desconhecido) Pense: Nossa vida e
cada momento é uma passagem, tudo passa. Você é alguém apegado às
coisas? O que faz você ser uma pessoa livre?
Para os que são chamados, Cristo é poder de Deus. Cristo é sabedoria de
Deus. Pois o que é dito insensatez de Deus é mais sábio do que os homens, e
o que é dito fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. (I Cor 1,24-25)
Oração: Senhor, dá-nos coragem para nos entregar totalmente à missão de servir aos irmãos. Senhor, tu sabes tudo de nós, conheces nossas fraquezas, por isso ajuda-nos a seguir com entusiasmo ao teu chamado. Amém!
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“Cada um de nós pode descobrir a própria vocação através do discernimento espiritual. Hoje temos grande necessidade do discernimento para superar as tentações da ideologia e do fatalismo. Todo cristão
deveria desenvolver a capacidade de ler os acontecimentos da vida e
identificar o que o Senhor quer de nós, para continuarmos a sua missão. A vocação realiza-se hoje! A missão cristã é para o momento presente! Cada um de nós é chamado a ser testemunha do Senhor, aqui e
agora. O Senhor continua nos chamando a segui-lo. Respondamos a
Ele com o nosso generoso sim: Eis-me aqui, Senhor! Muitos são fascinados pela figura de Jesus. A sua vida é bela, porque é pobre e simples,
feita de amizades sinceras e profundas, nunca fechada, sempre disponível. A vida de Jesus continua a ser, ainda hoje, profundamente atraente e inspiradora; é uma provocação que interpela.” (Papa Francisco)
Pense: Qual a missão que o Senhor quer de você hoje aqui?
Disse Jesus: “O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou para anunciar a Boa Nova aos pobres; enviou-me para proclamar a
libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista; para libertar os
oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor”. (Lc 4,18-19)
Oração: Senhor, todos temos uma missão neste mundo, ensina-nos
a descobrir a tua vontade. Senhor, queremos te seguir com generosidade. Senhor, ensina-nos a dar os passos certos para cumprir a nossa
missão. Amém!
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São Jerônimo nasceu em 30 de setembro do ano 340 d.C, e foi o tradutor da Bíblia dos originais do hebraico e grego para o latim. Em homenagem a este grande trabalho, que trouxe tantos benefícios à humanidade, comemoramos em setembro o mês da Bíblia.

escribas bíblicos foram pessoas inspiradas por Deus para revelar o seu
projeto de amor para a humanidade. Para contar a presença de Deus
na humanidade, muitos fizeram parte – homens, mulheres, crianças,
jovens, anciãos –, por isso podemos dizer que a Bíblia é um livro escrito em mutirão.
A Palavra inspirada por Deus torna-se o lugar onde Ele se revela, onde
nós podemos conhecer como Ele é. Através de sua Palavra, Deus foi se
revelando na história da humanidade e mostrando que está com ela e
caminha com as pessoas.
No entanto, mais do que narrar uma história, a Bíblia é portadora de
uma mensagem muito especial para todos nós. É neste compilado de
livros, a Bíblia, onde encontramos a Boa Notícia, o anúncio de que
Deus se encarnou, se fez gente e está em nosso meio.
O que quer dizer que Deus se mostra revelando um profundo amor
pela humanidade. Ele nos ama do jeito que somos e Ele é Aquele que
caminha conosco, que está ao nosso lado e nos dá força e coragem para
a nossa vida toda e de cada dia.
FELIZ SETEMBRO! TEMPO DO ENCONTRO COM A PALAVRA DE
DEUS.
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A PALAVRA DE DEUS
A Palavra de Deus é farol que guia a nossa caminhada. É esperança
para enfrentar os desafios da vida. É anúncio que temos um Deus que
cuida de nós. Mas, para isto, a Palavra de Deus precisa estar em nossas mãos, ser olhada e sentida em nosso interior, no nosso coração. A
Palavra de Deus é semente que, plantada e regada, brota, tornando-nos “bons cristãos e honestos cidadãos”. Nossos comportamentos,
pensamentos e intenções são expressões da Palavra de Deus, se a cultivarmos em nosso coração. A Palavra de Deus pode cumprir sua missão se a acolhemos, se a amamos e se a vivenciamos em nossa vida.
Como disse o Papa Francisco: vamos lidar com a Palavra de Deus como
lidamos com o nosso celular. Pense: Qual a importância da Palavra de
Deus em sua vida?
A nós Deus revelou esse mistério através do Espírito. Quem dentre os
homens conhece o que se passa no homem senão o espírito do homem que
está nele? Assim também, ninguém conhece o que existe em Deus, a não
ser o Espírito de Deus. (Cor 2,10-11)
Oração: Ó Deus, faz-me dócil à tua Palavra. Que eu encontre a alegria
na compreensão de teus ensinamentos revelados na Bíblia. Acende
tua Luz no meu coração a fim de que eu compreenda teus ensinamentos. Amém!
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Não espere um sorriso para ser gentil. Não espere ser amado para
amar. Não espere ficar sozinho para reconhecer o valor de um amigo.
Não espere o melhor emprego para começar a trabalhar. Não espere
ter muito para compartilhar um pouco. Não espere a queda para se
lembrar do conselho. Não espere a morte para dizer o quanto ama
alguém. Não espere a chuva para valorizar o dia de sol. Não espere ser
abraçado para dar um abraço. Não espere a dor para acreditar na oração. Não espere ter tempo para poder servir. Não espere a mágoa do
outro para pedir perdão. Nem espere a separação para se reconciliar.
Não espere. Pois você não sabe o tempo que ainda tem. Pois ninguém
precisa esperar para amar e buscar a felicidade. A vida é uma oportunidade única. (Autor desconhecido) Pense: Qual é a oportunidade que
a vida está dando a você hoje?
Ao raiar do dia, Jesus saiu, e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam. Jesus disse: “Eu devo anunciar a Boa Nova do Reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado”. (Lc 4,42-43)
Oração: Senhor, que eu veja com meus olhos a Boa Nova presente na
tua Palavra. Concede-me, Senhor, por graça e misericórdia, que tua
presença esteja sempre em meu coração. Amém!
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A PALAVRA QUE TRANSFORMA
É por sua Palavra que Deus se revela e se faz conhecido a nós. A Palavra
de Deus é a iluminação que nos orienta no caminho da vida, nos mostra o projeto de vida que é nossa missão. A Palavra de Deus nos transforma e faz com que modifiquemos este mundo. Pela Palavra, Deus
nos liberta dos egoísmos e nos chama para a missão. A missão que
recebemos de Deus é fazer com que Ele se faça presença neste mundo e
em cada um de nós. Por isso, escutar a Palavra de Deus é saber qual é o
projeto para a nossa vida que nos fará felizes. E, assim, será a Palavra
de Deus o alimento que irá nos sustentar para cumprir nossa missão.
Portanto, acolher em nós a Palavra de Deus é acolher o próprio Deus.
E acolher Deus é acolher a sua Palavra como fonte para a nossa vida.
Pense: Nossa primeira e principal vocação e missão é ser mensageiros
da Palavra de Deus.
Disse Jesus: “Avança para águas mais profundas, e lançai vossas redes”.
Simão respondeu: “Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes”. Assim fizeram
e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam.
(Lc 5,4-6)
Oração: Senhor da vida e da história, ensina-nos a viver como Jesus.
Maria, mãe e mestra, dá-nos a graça de viver como tu viveste e
trilhaste o caminho da Palavra de Deus. Amém!
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Refletir sobre o país que queremos construir é nos colocar novamente
o clamor histórico: “Independência ou morte”. Este é um grito para
assumir a nossa responsabilidade de estudantes que querem uma
Pátria livre, soberana e cidadã. Olhando a nossa realidade constatamos a urgente necessidade da construção de uma Pátria que coloque
em prática o conceito do amor cristão. Um tipo de amor que perpasse
todas as relações e restabeleça a paz e a justiça. Hoje a Pátria Brasil precisa de nossa contribuição verdadeira, como presença de amor construtivo. É o amor a qualidade essencial para o bom desenvolvimento
social de um povo que defende e espera pela justiça e pela paz. O amor
nos leva a nutrir as boas raízes para uma construção sólida e de qualidade, de respeito e de paciência, de bondade e de ternura para o caminho da justiça. Pense: Amar é desencadear uma sociedade amorosa
que produz o fruto da paz.
Disse Jesus: “Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em
roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos; porque, senão,
o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama; e os odres se perdem.
Vinho novo deve ser colocado em odres novos”. (Lc 5,36-39)
Oração: Senhor, ajuda-nos a construir um país justo e fraterno. Que
estejamos atentos às necessidades dos indefesos. Que o diálogo e o respeito vençam o ódio e os conflitos. E que a política esteja a serviço da
pessoa e da sociedade. Amém!
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Anunciar o Evangelho de Jesus na Amazônia: dimensão ecológica –
Mudar o rumo ou converter-se integralmente não se esgota através de
uma conversão individual. Uma mudança profunda do coração, que
se expressa em mudanças de hábitos pessoais, é tão necessária quanto uma mudança estrutural que esteja embutida em hábitos sociais,
em leis e em programas econômicos convencionados. Na hora de se
promover essa transformação radical de que a Amazônia e o planeta
necessitam, os processos de evangelização têm muito a contribuir,
sobretudo pela profundidade com que o Espírito de Deus atinge a natureza e os corações das pessoas e dos povos. (Documento: Amazônia:
Novos Caminhos para a Igreja e para uma Ecologia Integral, nº 52)
Pense: Quais são as mudanças de posturas pedidas hoje para você?
O anjo do Senhor apareceu-lhe, em sonho, e lhe disse: “José, Filho de Davi,
não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu
pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome
de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo”. (Mt 1,20-21)
Oração: Senhor, tu que estás no meio de nós trazendo-nos esperança e
força para caminhar, que a tua Palavra seja fonte de comunhão fraterna e de paz, em nossas comunidades, famílias e escolas. Amém!
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Na Bíblia encontramos passagens, exemplos, parábolas que nos ajudam a interpretar e a compreender as diversas situações da nossa
vida. Sempre são textos que ajudam a fortalecer a fé nos momentos
de dificuldades, na dor, na doença, na alegria, nas conquistas e tantos outros. Os escritos bíblicos alimentam nossa esperança em todas
as ocasiões da vida. O que não podemos é ler as passagens ao pé da
letra, pois foram escritas dentro de uma realidade diferente da nossa. No entanto, interpretada a Palavra, a mensagem torna-se significado sempre atual. Pe. Zezinho, com sua música, nos ensina a pedir:
“Dai-me a palavra certa, na hora certa, do jeito certo e para pessoa certa”. Pense: Você acredita que a Palavra de Deus pode ser o alimento que
sustenta a sua vida?
Disse Jesus: “Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o Reino de
Deus! Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados! Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque havereis de rir!”
(Lc 6,20-21)
Oração: Senhor, que estejamos atentos às necessidades das pessoas
para que o diálogo e o respeito vençam os conflitos. Que as barreiras
sejam superadas por meio do encontro e da reconciliação. Amém!
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AS COISAS NEM SEMPRE SÃO O QUE PARECEM
Dois Anjos pararam para passar a noite na casa de uma família rica. A família não permitiu que os Anjos ficassem no quarto de hóspedes. Deram um
espaço no sótão da casa. O Anjo mais velho viu um buraco na parede e o
tapou. O Anjo mais jovem perguntou: Por quê? O Anjo mais velho respondeu: As coisas nem sempre são o que parecem. Na noite seguinte, os Anjos
foram dormir na casa de uma família pobre. Depois de compartilhar a
comida, a família ofereceu aos Anjos a única cama que tinham. Ao amanhecer os Anjos encontraram o casal em lágrimas. A única vaca que tinham,
jazia morta. O Anjo mais jovem estava furioso e perguntou ao mais velho:
Como você permitiu que isto acontecesse? As coisas nem sempre são o que
parecem, respondeu. Quando estávamos no sótão da mansão, vi que havia
ouro naquele buraco da parede. Como o proprietário é obcecado e avarento
fechei o buraco de forma que nunca mais encontre o ouro. Ontem à noite,
quando dormíamos na casa da família pobre, o anjo da morte veio buscar a
mulher do agricultor. Eu lhe dei a vaca em seu lugar. As coisas nem sempre
são como parecem. Pense: O que importa mais, a aparência ou o coração?
Disse Jesus: “Amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam,
bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam.
Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra”.
(Lc 6,27-29)
Oração: Senhor, ajuda-nos a construir a justiça e a paz. Dá-nos teu amor
misericordioso, que nunca se cansa de perdoar. Ensina-nos a ser seguidores de teus ensinamentos, inspirados em tua Palavra. Amém!
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O discernimento chama a atenção para tudo o que acontece no
coração de cada um. Nos textos bíblicos, emprega-se o termo coração para indicar o ponto central da interioridade da pessoa, onde a
escuta da Palavra, que Deus lhe dirige constantemente, se torna critério para avaliar a vida e suas decisões. A Bíblia, ao mesmo tempo
em que tem em conta a dimensão pessoal, ressalta a dimensão comunitária. Mesmo o coração novo prometido pelos profetas não é um
dom individual, mas diz respeito a todo Israel, em cuja tradição e história salvífica está inserido o crente. Os Evangelhos prosseguem na
mesma linha: Jesus insiste na importância da interioridade e situa,
no coração, o centro da vida moral. (Documento: Os Jovens, a Fé e
o Discernimento Vocacional, nº 106) Pense: Como você cuida da sua
interioridade?
Disse Jesus: “Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre; todo discípulo bem formado será como o mestre”. (Lc 6,39-40)
Oração: Senhor, nós cremos no teu amor misericordioso que nos ajuda a vencer as dificuldades. Senhor, nós cremos no teu amor misericordioso que fala ao nosso coração. Senhor, nós cremos no teu amor
sem medida. Amém!
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NÃO ESPERE
Estar neste planeta é uma imensa chance que temos de aprender valores verdadeiros e amores duradouros. Estar neste planeta é poder ajudá-lo a crescer e deixar para as próximas gerações uma casa em ordem,
reformada e melhor. É deixar mais esperança. Para isso, não podemos
nos acomodar, desanimar, deixar que a vida nos leve, mas conduzir
a nossa vida. Cada dia é único. Cada manhã é diferente. Cada noite
tem sua beleza especial. Por isso, despertemos para a vida verdadeira,
deixando a nossa contribuição, a marca nos corações por onde passarmos. Poderemos reconhecer que cumprimos nossa missão, pois agora
somos melhores do que já fomos e mais felizes do que éramos antes.
(Autor desconhecido) Pense: Qual é a marca que você imprime neste
mundo com a sua vida?
Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não
morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não
enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o
mundo seja salvo por ele. (Jo 3,16-17)
Oração: Senhor, faz que sejamos agentes da paz, iluminados pela tua
Palavra que nos sustenta e conduz. Que sejamos agentes do teu amor
que acolhe e respeita a cada um do jeito que é. Amém!
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Ramakrisna conta que um homem estava prestes a cruzar um rio
quando o mestre Bibhishana se aproximou, escreveu um nome numa
folha, amarrou-a nas costas do homem, e disse: Não tenha medo. Sua
fé lhe ajudará a caminhar sobre as águas. Mas no instante em que perder a fé, você se afogará. O homem confiou em Bibhishana, e começou
a caminhar sobre as águas, sem qualquer dificuldade. A certa altura,
porém, teve um imenso desejo de saber o que seu mestre havia escrito
na folha amarrada em suas costas. Pegou-a, e leu o que estava escrito:
Ó Deus, ajuda este homem a cruzar o rio. Só isto? Pensou o homem.
Quem é esse Deus, afinal? No momento em que a dúvida se instalou
em seu coração, ele submergiu e afogou-se na correnteza. (Tradição
budista) Pense: Em quem você confia e para que serve a sua fé?
Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: “Este menino vai ser
causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele
será um sinal de contradição. E serão revelados os pensamentos de muitos
corações”. (Lc 2,34-35)
Oração: Senhor, dá-nos a esperança. Precisamos de esperança para
um futuro melhor. Precisamos de esperança para uma vida melhor.
Precisamos de esperança, de amor e de bondade. Atende-nos, Senhor”.
Amém!
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UM NOVO ESTILO DE VIDA
A Encíclica ‘Laudato si’ nos convida a uma conversão ecológica que
implica um novo estilo de vida, cujo foco é o outro. Urge praticar a
solidariedade global e superar o individualismo, abrir novos caminhos de liberdade, verdade e beleza. Conversão significa nos libertar
da obsessão do consumo. Comprar é sempre um ato moral, para além
de econômico. A conversão ecológica exige assumir a mística da interligação e interdependência de tudo que foi criado e dado. A gratuidade
se impõe em nossas atitudes quando entendemos a vida como dom de
Deus. Abraçar a vida em solidariedade comunitária pressupõe uma
transformação do coração. (Documento: Amazônia: Novos Caminhos
para a Igreja e para uma Ecologia Integral, nº 74) Pense: O que significa
para você abraçar a vida em solidariedade?
Agora nós vemos num espelho confusamente, mas veremos face a face.
Agora, conheço apenas de modo imperfeito, mas conhecerei como sou
conhecido. Atualmente permanecem estas três coisas: fé, esperança, caridade. Mas a maior delas é a caridade. (Cor 12,12-13)
Oração: Senhor, ajuda-me a saber qual é a minha missão neste mundo. Ajuda-me a saber como queres que eu seja e cumpra minha missão. Ajuda-me a andar na tua luz, e a viver com fé e esperança na tua
Palavra. Amém!
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Conta uma lenda que um jovem chegou junto a um povoado, aproximou-se de um velho e perguntou: Que tipo de pessoas vive neste
lugar? Que tipo de pessoa vive no lugar de onde você vem? Perguntou
o ancião. Um grupo de egoístas e malvados, disse o rapaz. Estou satisfeito de ter saído de lá. O velho disse: a mesma coisa você encontrará
aqui. Outro jovem se acercou do povoado e vendo o ancião perguntou:
Que tipo de pessoas vive por aqui? O velho respondeu: Que tipo de pessoas vive no lugar de onde você vem? O rapaz respondeu: Um magnífico grupo de pessoas, amigas, honestas, hospitaleiras. Fiquei muito
triste de deixá-las. O mesmo encontrará por aqui, respondeu o ancião.
Um homem que havia escutado as duas conversas perguntou ao velho:
Como é possível dar respostas tão diferentes à mesma pergunta? O
velho respondeu: Cada um carrega no seu coração o olhar que tem.
(Autor desconhecido) Pense: Como é seu ambiente cotidiano de vida?
O que você carrega?
Disse Jesus: “Os muitos pecados da pecadora estão perdoados porque mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco mostra pouco amor”.
Então começaram a pensar: “Quem é este que até perdoa pecados?” Jesus
disse: “Tua fé te salvou. Vai em paz!” (Lc 7,47-50)
Oração: Senhor, ensina-me a ser confiante no amor e na bondade que
me dedicas. Senhor, mostra-me que sou chamado para continuar a tua
missão. Senhor, dá-me a segurança de teu amparo e proteção. Amém!

197

SETEMBRO

QUE TIPO DE PESSOAS VIVE NESTE LUGAR

Acolhida 2020 - Ensino Fundamental II e Ensino Médio

SETEMBRO

18

SEX

ESCUTAR A PALAVRA DE DEUS
Ouvir por ouvir a Palavra de Deus muda pouca coisa na nossa vida de
cristãos. Quando, porém, tivermos a coragem de perguntar: O que ela
diz para a minha vida? O que o Senhor Jesus quer de mim? Estaremos
abrindo o coração para colocar-nos na escuta de Deus, na grande
oportunidade que Ele nos oferece para começarmos a percorrer um
caminho de discípulos que querem estar próximos do Senhor. Através
da sua Palavra encarnada e testemunhada na nossa vida de fé, comprometida com os valores do Reino anunciado por Jesus. Através da
Palavra, Deus fala ao nosso coração de filhos e filhas. Através da oração
na Palavra, podemos percorrer o caminho de encontro pessoal com
Jesus Cristo. Ele quer tocar o nosso coração e nos falar do seu amor e
da sua misericórdia. (Dom José Gislon) Pense: O que a Palavra de Deus
diz para a minha vida? O que Jesus quer de mim?
Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a Boa
Nova do Reino de Deus. Os doze iam com ele; e também algumas mulheres. Maria, chamada Madalena; Joana, mulher de Cuza; Susana, e várias
outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos. (Lc 8,1-3)
Oração: Senhor, atende nossas intenções, concede-nos seguir o caminho que nos conduz a ti. Que possamos, Senhor, ser amparados por
tua graça e bondade de Pai que só quer o nosso bem. Amém!

198

Acolhida 2020 - Ensino Fundamental II e Ensino Médio

21

SEG

O tenista argentino Robert de Vincenzo, depois de ter vencido um
importante torneio, dirigiu-se ao estacionamento para pegar seu
carro. Uma mulher aproximou-se e, depois de cumprimentá-lo pela
vitória, contou que seu filho estava às portas da morte e que não tinha
dinheiro para pagar o hospital. Vincenzo deu-lhe parte do dinheiro do
prêmio que ganhara. Uma semana depois, num almoço, comentou o
episódio com alguns amigos. Um deles perguntou: A mulher que lhe
falou era loura, com uma pequena cicatriz debaixo do olho? Vincenzo
concordou. E o amigo disse: Você foi trapaceado, esta mulher é uma
vigarista e vive contando a mesma história a todos os tenistas que aparecem aqui. Surpreendido, ele perguntou: Então não existe nenhuma
criança às portas da morte? Não. Respirando o tenista comentou: Bem,
esta foi a melhor notícia que recebi esta semana! (Autor desconhecido)
Pense: Qual é a boa notícia que você recebeu nos últimos dias?
Disse Jesus: “Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama; ao contrário, coloca-a no candeeiro, a
fim de que todos vejam a luz. O que está escondido tornar-se manifesto e
tudo o que está em segredo tornar-se conhecido”. (Lc 8,16-17)
Oração: Senhor, por tudo eu te agradeço e entrego-te minha vida para
que continues a conduzi-la. Que eu possa ser grato por tudo o que recebo e por todos que me amparam e protegem. Fica comigo e me conduz,
Senhor. Amém!
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HUMILDADE
Senhor, faz com que eu aceite minha pobreza tal como sempre foi. Que
eu não sinta o que não tenho. Que eu não lamente o que podia ter e se
perdeu por caminhos errados e nunca mais voltou. Faz, Senhor, que
minha humildade seja como a desejada chuva, caindo mansa na longa
noite escura, numa terra sedenta e num telhado velho. Que eu possa
agradecer a Ti, minha cama estreita, minhas coisinhas pobres, minha
casa de chão, pedras e tábuas remontadas. E ter sempre um feixe de
lenha debaixo do meu fogão de taipa, e acender, eu mesma, o fogo
alegre da minha casa na manhã de um novo dia que começa. (Cora
Coralina) Pense: O que é humildade para você?
Anunciaram a Jesus: “Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te
ver”. Jesus respondeu: “Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem
a Palavra de Deus e a põem em prática”. (Lc 8,20-21)
Oração: Senhor, concede-nos a virtude da verdadeira humildade a fim
de que nunca provoquemos com o nosso orgulho a indignação e o isolamento, mas que consigamos pela humildade os dons da vossa graça.
Amém!
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Formar a consciência requer o caminho da vida inteira, ao longo do
qual se aprende a cultivar os mesmos sentimentos de Jesus Cristo,
assumindo os critérios das suas opções e as intenções do seu agir.
Para chegar à dimensão mais profunda da consciência é importante,
segundo a visão cristã, a solicitude pela interioridade que inclui, antes
de tudo, tempos de silêncio, contemplação orante e escuta da Palavra.
Além disso, é necessária a prática habitual do bem, verificada no exame de consciência: um exercício no qual não se trata apenas de identificar os pecados, mas também de reconhecer a obra de Deus na própria
experiência quotidiana, na história e culturas onde se está inserido.
Tudo isso ajuda a crescer na virtude da prudência, articulando a
orientação global da existência com as opções concretas, na consciência serena dos próprios dons e dos limites. (Documento: Os Jovens, a
Fé e o Discernimento Vocacional, nº 108) Pense: Você se preocupa com
a formação de sua consciência?
Disse Jesus: “Não leveis nada para o caminho: nem cajado, nem sacola,
nem pão, nem dinheiro, nem mesmo duas túnicas. Em qualquer casa onde
entrardes, ficai”. Os discípulos percorriam os povoados, anunciando a
Boa Nova e fazendo curas em todos os lugares. (Lc 9,3-6)
Oração: Senhor, que meu coração desperte para a tua vontade. Que
em mim prevaleça a busca da união e da cooperação. Que eu leve e
demonstre fé por onde passar. E que eu possa ser instrumento da tua
Palavra. Amém!
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NÃO ESPERE
Não espere ser amado para amar. Nem a chuva para valorizar o sol.
Não espere a dor para acreditar na oração. Nem o afastamento para
dar valor à presença. Não espere ser chamado para se oferecer à tarefa.
Nem ter mais tempo para doar-se. Não espere ouvir eu te amo, para
dizer eu te amo. Nem receber para doar. Somos seres repletos de experiências, de vivências. Mas em cada novo dia, a graça da vida nos faz
novos, nos dá a lida como um livro em branco, no qual contaremos
nossa história. Trazemos na consciência e nas intuições as orientações
necessárias para trilhar o nosso caminho, fazendo com que o projeto
de vida que nos cabe se concretize. Dessa forma, nosso tempo precisa
ser bem aproveitado, ser bem utilizado, e para isso não podemos esperar para agir no bem, não podemos esperar para construir nossa felicidade. (Autor desconhecido) Pense: Como você aproveita seu tempo?
Senhor, ensinai-nos a bem contar os nossos dias, e dai ao nosso coração
sabedoria! Senhor, saciai-nos de manhã com vosso amor, e exultaremos
de alegria todo o dia! Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre
nós e nos conduza! (Sl 89, 12-17)
Oração: Senhor, ajuda-nos a melhor empregar o tempo que recebemos de ti. Ajuda-nos a ser fiéis ao tempo que temos para melhor viver
a vida que recebemos de ti. Ajuda-nos a viver bem o nosso tempo.
Amém!
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A Igreja com rosto amazônico deve procurar um modelo de desenvolvimento alternativo, integral e solidário, baseado em uma ética
que inclua a responsabilidade por uma autêntica ecologia natural e
humana, que se fundamente no evangelho da justiça, da solidariedade
e que supere a lógica utilitarista e individualista que não submete os
poderes econômicos e tecnológicos a critérios éticos. Portanto, é preciso animar todo o povo de Deus, que é partícipe da missão de Cristo,
para que não permaneça indiferente diante das injustiças da região e
descubra na escuta do Espírito os novos caminhos almejados.
(Documento: Amazônia: Novos Caminhos para a Igreja e para uma
Ecologia Integral, nº 14) Pense: O que é uma ecologia natural e humana? Qual nossa responsabilidade para termos uma ecologia natural
e humana?
Jesus perguntou: “Quem o povo diz que eu sou?” Responderam: “Uns dizem
que és João Batista; outros, que és Elias; outros acham que és algum dos
antigos profetas que ressuscitou”. Jesus perguntou: “E vós, quem dizeis
que eu sou?” Pedro respondeu: “O Cristo de Deus”. (Lc 9,18-20)
Oração: Senhor, tu que envolves com tua ternura tudo o que existe,
derrama em nós a força do teu amor para cuidarmos da vida. Inunda
-nos de paz, para que vivamos como irmãos e irmãs sem prejudicar
ninguém. Amém!
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O PRIMEIRO DIA DE AULA
Conta-se que, após o primeiro dia de aula, os pais, curiosos, queriam
saber da filhinha como tinha sido sua primeira experiência na escola. Curiosos perguntavam o que tinha acontecido, o que fizera, quem
conheceu, o que tinha nos espaços da sala de aula, como tinham sido o
lanche e o recreio. A menininha disse que tudo tinha sido ótimo, que
tinha feito um novo amiguinho que era maravilhoso. Os pais, então,
quiseram saber tudo sobre esse novo amiguinho: como ele era, alto
ou baixo, gordo ou magro, branco ou negro, era católico ou protestante...? A menininha respondeu: Ah, eu não prestei atenção nisso.
Amanhã eu pergunto pra ele. (Autor desconhecido) Pense: O que significa ter o olhar de uma criança? O que significa ter os sentimentos de
uma criança? O que é ser como criança?
Disse Jesus: “Em verdade vos declaro: se não vos transformardes e vos
tornardes como criancinhas, não entrareis no Reino dos Céus. Deixai vir
a mim as criancinhas e não as impeçais, porque o Reino dos Céus é para
aqueles que se lhes assemelham”. (Mt 18,3 e 19,14)
Oração: Senhor, intercede para que nossa consciência seja reta e nosso coração seja puro. Livra-nos da malícia. Pedimos com fé simples e
ardente que possamos te servir e ao próximo de coração alegre e generoso. Amém!
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Um fazendeiro lutava com muitas dificuldades. Possuía alguns cavalos para ajudar no trabalho da fazenda. Um dia o capataz trouxe-lhe
a notícia que um de seus cavalos havia caído num poço abandonado.
O buraco era muito fundo e seria difícil tirar o animal. O fazendeiro
avaliou a situação e viu que o cavalo estava vivo. Mas pela dificuldade e
alto custo para retirar do poço, decidiu que não valia a pena investir no
resgate. Chamou o capataz e ordenou que sacrificasse o animal soterrando-o ali mesmo. O capataz chamou vários ajudantes e os orientou
que jogassem terra sobre o cavalo até o encobrir. No entanto, à medida
que a terra caía sobre o dorso do cavalo, ele se sacudia e a derrubava,
pisando sobre ela. Os homens perceberam que o animal não se deixava soterrar, ao contrário, subia à medida que a terra caía sobre ele. E
assim o cavalo conseguiu sair do fundo do poço. (Autor desconhecido)
Pense: Como você encara as dificuldades que aparecem na sua vida?
Jesus viu Natanael e comentou: “Aí vem um israelita de verdade, um
homem sem falsidade”. Natanael perguntou: “De onde me conheces?”
Jesus respondeu: “Enquanto estavas debaixo da figueira”. Natanael respondeu: “Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel”. Jesus disse: “Tu
crês porque te disse: Eu te vi debaixo da figueira. Coisas maiores que esta
verás!” (Jo 1,47-50)
Oração: Senhor, que possamos ouvir teu chamado. Que sejamos comprometidos com teu projeto. Que saibamos te procurar nas nossas dificuldades e confiar que cuidas de nós. Amém!
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DIA DE SÃO JERÔNIMO
Em 382 d.C, o padre Jerônimo foi chamado pelo Papa Dâmaso para ser
seu secretário particular. Ele é conhecido como um dos padres mais
irritadiços de toda a história do cristianismo. Mas também todos
sabiam que era muito culto e inteligente. Em Roma, Jerônimo recebeu a incumbência do Papa de traduzir a Bíblia, do grego e do hebraico, para o latim. A esse trabalho ele dedicou praticamente o resto de
seus dias. Foi um exercício e tanto, pois uma pessoa com pouquíssima
paciência recebeu uma das missões que mais calma e delicadeza exigia. O conjunto final de sua obra, a tradução da Bíblia, foi chamado em
latim de Vulgata, e se tornou o texto bíblico oficial da Igreja católica no
Concílio de Trento. Desde 1947 celebramos em 30 de setembro o Dia da
Bíblia, a data de falecimento de São Jerônimo. Pense: Como você lida
com suas emoções e sentimentos?
“Um homem sábio sabe conter a sua cólera e tem por honra passar por
cima de uma ofensa.” (Provérbios 19,11) “Fazei todas as coisas sem murmurações nem críticas, a fim de serdes irrepreensíveis e inocentes, filhos
de Deus íntegros, onde brilhais como luzeiros no mundo.” (Fil 2,14-15)
Oração: Senhor, toca nossos corações. Ensina-nos a descobrir o valor
de cada coisa e reconhecer que estamos unidos com todas as criaturas. Obrigado porque estás conosco. Sustenta-nos na luta pela justiça,
amor e paz. Amém!
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Jesus chama a cada um de nós e nos envia em missão, assim como fez
com seus discípulos. Ser missionário de Jesus é, antes de tudo, ser
sinal de partilha, cooperação e fraternidade universal onde e com

OUTUBRO

quem estivermos. Missionário de Jesus é aquele que, através de seu
modo de ser, falar e agir, revela um amor muito grande pela vida. Vive
a sua missão, seja ela qual for e onde for, com alma, amor, dedicação e
entusiasmo.
O missionário de Jesus descobre, em seu caminhar, que o Evangelho
transforma e contagia, não só a si mesmo, mas também aos que estão
ao seu redor. Sabe assim, que é enviado em missão para resgatar e salvar vidas, estejam elas onde estiverem. Todos os dias na escola, em
casa, na rua ou onde estiver, missionário é aquele que torna presente
a ação concreta do próprio Jesus, que perdoou, acolheu, curou, conviveu, amou.
As sementes plantadas pelos missionários de Jesus dão muitos frutos
e se espalham em mais vida. “Nós estamos no meio de vocês para alargar a vossa tenda, o horizonte espiritual e suscitar uma forte consciência missionária além-fronteiras. Nós deixamos terra, família, cultura,
para viver no meio de vocês, para que vocês também possam ir a outros
países” (Padre Serge, missionário no Amazonas). Agora é a nossa vez!
SEJAMOS ALEGRES DISCÍPULOS MISSIONÁRIOS DE JESUS.
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Ser missionário é aceitar consciente e corajosamente que Jesus viva e
aja em nós. Sabemos que agora é a nossa vez de levar a todos os povos
Jesus Vivo. Missionário é aquele que leva o Evangelho de Jesus na sua
vida e atua em situações de dor e sofrimento, que precisam ser transformadas em esperança de nova vida. Anunciar Jesus é um desafio sempre novo que se coloca diante das situações de não vida para
contrapor, com o anúncio do Evangelho, a dignidade e a plenitude da
vida, como enfrentar a realidade da violência com atitudes de paz e de
esperança. O Missionário de hoje anuncia o Evangelho e a mensagem
autêntica de Jesus com a sua pessoa, e com o seu testemunho transforma a realidade ao seu redor. Pense: É possível ser um Missionário em
nome de Jesus, onde você vive?
Disse Jesus: “A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso,
pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que
vos envio. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: A paz esteja
nesta casa!” (Lc 10,2-5)
Oração do Mês Missionário: Deus, que enviaste o teu Filho Jesus e
nos sustentas com a força do Espírito Santo, ensina-nos a ser missionários. Que, a exemplo de Maria, sejamos testemunhas da alegria do
Evangelho. Amém!
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A CRENÇA
Um professor estava dando uma aula sobre Ciência e Ética aos seus
jovens alunos. O tema em discussão era a ideia de crença versus realidade. Ele começou sua aula com a alegação que tudo aquilo que não
pode ser visto não existe. Vocês sabem por que não podem ver um
disco voador? – perguntou o professor. Porque não existe! E pelo mesmo motivo acreditamos que não há nenhum Deus neste mundo. Não
podemos vê-lo, portanto ele não existe. Um estudante esperto, sentado ao fundo da sala, levantou a mão e saiu com essa: Professor, isso
significa que o senhor não tem cérebro? Quero dizer, nenhum de nós
tem, porque não podemos vê-lo? Pense: É possível viver e entender o
Universo e a vida toda somente com o que se vê?
Disse Jesus: “Quem vos escuta, a mim escuta; e quem vos rejeita, a mim
despreza; mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou”. (Lc 10,16)
Oração: Senhor, sabemos da tua misericórdia e do teu amor sem limites. De tal modo amaste o mundo, que nos enviaste o teu filho. Dá-nos
um coração sensível e solidário à vida. Amém!
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“Ser missionário é simplesmente seguir Jesus. Ele que, nascendo no
meio de nós, caminhava pelas aldeias e vilas e ia anunciando o amor
de Deus. Ser missionário é realmente ter essa disposição de poder sair
de si. Não é fácil ser missionário, mas para quem é cristão é necessário. É a decisão de partir, de sair da zona de conforto, do comodismo,
de se arriscar, de experimentar Deus. Ver como Deus pode nos levar
além dos nossos limites, das nossas fraquezas, e pode fazer coisas
maravilhosas. Todo aquele que experimentou esse amor de Deus pode
ser missionário, porque não é uma decisão pessoal, nós recebemos
essa iniciativa de Deus. É preciso abrir-se ao chamado de Deus, e Deus
mostrará a cada um que pode ser missionário.” (Pe. Adriano Ferreira
Rodrigues) Pense: Muitos missionários e missionárias chegam ao
Brasil, o que podemos fazer como gesto concreto por eles?
Um mestre da lei disse: “Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e
com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência;
e ao teu próximo como a ti mesmo!” Jesus disse: “Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás”. (Lc 10,27-28)
Oração: Senhor, que anunciaste a Boa Nova aos pobres, a libertação
aos oprimidos, a alegria aos que sofrem, dá-nos a coragem de te seguir
como nosso Caminho, Verdade e Vida. Amém!
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DO MAR
Diego não conhecia o mar. Santiago levou-o para descobrir o oceano. Durante dias, viajaram. Certa tarde, Santiago disse para Diego:
atrás daquelas dunas está o mar. O coração do garoto batia de emoção. Subiu correndo as areias, sem esperar por ninguém e, de repente,
estava diante do oceano. Foi tanta a imensidão, foi tanto o fulgor que
o menino ficou mudo de beleza. Quando conseguiu recuperar a voz,
gaguejou: É muito grande! Ajuda-me a olhar! Disse Diego: Impossível,
Santiago! Assim como ninguém pode ajudar-nos a olhar o oceano, não
podemos usar os olhos de ninguém para entender e enxergar o que
acontece conosco. (Autor desconhecido) Pense: Como e para que você
usa o seu olhar? Jesus nos ajuda a olhar para o essencial.
Disse Jesus: “Marta, Marta! Tu te preocupas e andas agitada por muitas
coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e
esta não lhe será tirada”. (Lc 10,41-42)
Oração: Senhor, tu és a força que nos transforma em apóstolos. Dá-nos
a plenitude dos teus dons para contigo construirmos um mundo de
comunhão, de amor e de paz. Amém!
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Porque Deus ama a gente e ninguém vive o amor sozinho. É preciso ir
ao encontro do outro. Jesus disse amai ao próximo como a ti mesmo.
Amai-vos uns aos outros como Eu vos amei. A nossa religião não é uma
religião individualista. Ninguém pode dizer que é cristão sozinho.
A gente precisa experimentar o amor, dando e recebendo. Uma das
coisas que infelizmente as pessoas têm dificuldade de entender é que
amor é algo que não é só a gente que vai oferecer. Ser missionário não é
só dar, a gente precisa sair de si para poder crescer, aprender, para ser
mais, para ir além. Às vezes a gente experimenta Deus de uma maneira
muito fraquinha, muito pobrezinha, Deus me ajudou nisso, Deus me
ajudou naquilo, quando Deus pode salvar as nossas vidas. É preciso ser
missionário para ver o que Deus pode fazer, não apenas aquilo que eu
quero, mas aquilo que Ele já tem preparado para mim e para outros.
(Pe. Adriano Ferreira Rodrigues) Pense: Como você experimenta Deus
em sua vida?
Ide, por todo o mundo, e a todos pregai o Evangelho. (Mc 16,15) Cantai louvores ao Senhor todas as gentes, povos todos festejai-o! Comprovado é seu
amor para conosco, para sempre ele é fiel! (Sl 116,1-2)
Oração: Senhor, Pai amoroso e bondoso, tu que enviaste em missão o
teu amado Filho, nós te pedimos que nos abençoe a fim de que possamos produzir muitos bons frutos em nossas vidas. Amém!
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MEMÓRIA HISTÓRICA
Em sua história missionária, a Amazônia tem sido lugar de testemunho concreto de estar na cruz, inclusive, muitas vezes, lugar de martírio. A Igreja também aprendeu que, nesse território, habitado por
mais de dez mil anos por uma grande diversidade de povos, as culturas desses povos se construíram em harmonia com o meio ambiente.
As culturas pré-colombianas ofereceram ao cristianismo, que acompanhava os conquistadores, múltiplas pontes e conexões possíveis,
como a abertura à ação de Deus, o sentido da gratidão pelos frutos
da terra, o caráter sagrado da vida humana e a valorização da família, o sentido de solidariedade e a corresponsabilidade no trabalho
comum, a importância do culto, a crença em uma vida ultraterrena e
tantos outros valores. (Documento: Amazônia: Novos Caminhos para
a Igreja e para uma Ecologia Integral, nº 4) Pense: O que você sabe e
aprende com os povos da Amazônia?
Disse Jesus: “Pedi e recebereis; procurai e encontrareis; batei e vos será
aberto. Pois quem pede, recebe; quem procura, encontra; e, para quem
bate, se abrirá”. (Lc 11,9-10)
Oração: Senhor Jesus, que enviaste a tua Igreja em missão, aqui estamos como teus filhos para assumir nossa vocação missionária. Como
discípulos missionários, queremos assumir semear a vida nova onde
nos enviar. Amém!
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Um homem perseguido por ladrões correu, entrou num atalho e
pegou mato adentro. No desespero elevou uma prece a Deus: Senhor,
faz com que dois anjos impeçam a entrada da trilha para os bandidos.
Logo escutou que os homens se aproximavam da trilha, onde se escondia. Olhou e viu uma aranha que tecia uma teia na entrada da trilha. O
homem fez outra oração: Senhor, eu pedi anjos, não uma aranha. Por
favor, com a tua mão poderosa coloca um muro na entrada desta trilha, para que os homens não possam entrar. Abriu os olhos esperando
ver um muro tapando a entrada e viu apenas a aranha tecendo a teia.
Os ladrões iam entrar na trilha e ele já esperava o assalto. Os homens
passaram em frente da trilha, e o homem escutou: Vamos, entre nesta
trilha! Não, não está vendo que tem teia de aranha? Nada passou aqui.
Então continuemos procurando nas outras trilhas. (Pia Steiner, reescrito) Pense: Você acredita na ação de Deus em sua vida?
Que grandiosas são as obras do Senhor, elas merecem todo o amor e
admiração! Que beleza e esplendor são os seus feitos! Sua justiça permanece eternamente! O Senhor bom e clemente nos deixou suas grandes
maravilhas. (Sl 110,2-5)
Oração: Senhor, dá-nos fé e coragem para viver cada dia. Derrama
tua água viva, fecunda os campos missionários e faz germinar novas
sementes de justiça e de paz entre as nações e os povos todos. Amém!
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DIA DAS CRIANÇAS E DIA DE NOSSA
SENHORA APARECIDA
Jesus em sua prática ao andar pelas comunidades de seu povo acolhia as crianças, as abençoava, trazia-as para o centro das conversas
e a elas dava um destaque e uma atenção toda especial. Para Jesus, as
crianças são nosso exemplo de pureza, de alegria e de sinceridade. Que
assim como as crianças tenhamos um coração livre, aberto e limpo.
Que possamos aprender a ser criança, a acreditar num mundo mais
fraterno, bonito e livre de preconceitos. Que com as crianças aprendamos a sorrir e a fazer sorrir, a contemplar as pequenas coisas da vida, a
ser agradecidos por existir, a ser alegres e fazer o outro feliz. Para isso,
que saibamos nos entregar a quem primeiro cuidou de Jesus e hoje
cuida de nós, Nossa Senhora Aparecida, fazendo-nos bons discípulos
de Jesus e honestos cidadãos. Pense: O que Jesus quer dizer com nos
tornarmos crianças?
Apareceu no céu um grande sinal: uma mulher vestida do sol, tendo a lua
debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de doze estrelas. E ela deu à luz
um filho homem, que veio para governar todas as nações. (Jo 12,1;5)
Oração: Ó Senhora da Conceição Aparecida, Mãe de Deus e nossa, lança sobre nós teu olhar para que sejamos socorridos em todas as nossas
necessidades. Com confiança a ti recorremos, tomamos-te para sempre por nossa Mãe, nossa protetora, consoladora e guia. Amém!
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Alguns garotos brincavam na rua. Dentre eles um era filho de Pastor
e conversavam sobre seus pais. Um deles afirmou todo prepotente: “Meu pai conhece o prefeito da cidade e tem muita amizade com
ele”. O Pastor, pai do garoto, de longe vê os garotos conversando e
fica observando. Outro garoto diz todo contente: “Meu pai conhece o
governador, eles são muitos amigos”. Antes que o garoto terminasse a
frase, outro já se levantou e disse em tom alto: “Meu pai conhece o chefe de Polícia do Estado. Ninguém prende ele”. O filho do Pastor estava
quieto, somente ouvindo, até que disse: “Meu pai conhece Deus”. Um
silêncio tomou conta do ambiente. O Pastor, pai do garoto, saiu com os
olhos cheios de lágrimas e orou a Deus agradecido: “Pai, obrigado pelo
filho que me deste”. (Rafael Octavio, reescrito) Pense: Qual a pessoa
que tem mais importância para você?
Disse Jesus: “Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso
interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos! Antes, dai esmola do
que vós possuís e tudo ficará puro para vós”. (Lc 11,39-41)
Oração: Senhor, nós te agradecemos por nos dar a graça de participarmos de tua presença. Agradecemos porque tu nos orientas para
assumir nossa missão neste mundo. Dá-nos ânimo, coragem e fé para
caminhar. Amém!
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O HORIZONTE DA MISSÃO
O Papa Francisco convida os jovens a imaginar a própria vida no horizonte da missão. Diz ele: Muitas vezes, na vida, perdemos tempo e
questionamos: quem sou eu? É possível passar a vida inteira questionando e procurando saber quem se é. Mas a pergunta deve ser: Para
quem sou eu? Esta afirmação ilumina profundamente as opções de
nossa vida, porque leva a assumir o horizonte libertador do dom de
si mesmo. Este é o único caminho para alcançar uma felicidade genuína e duradoura. Efetivamente, a missão não é uma parte da minha
vida, ou um ornamento que posso pôr de lado; não é um apêndice ou
um momento entre tantos outros da minha vida. É algo que não posso arrancar do meu ser, se não quero me destruir. Eu sou uma missão
nesta terra, e para isso estou neste mundo. (Documento: Os Jovens, a
Fé e o Discernimento Vocacional, nº 69). Pense: Para que e para quem
é sua existência?
O fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, longanimidade, benignidade,
bondade, lealdade, mansidão, continência. Contra estas coisas não existe lei. Se vivemos pelo Espírito, procedamos também segundo o Espírito.
(Gal 5,22-25)
Oração: Senhor, queremos assumir os desafios que se apresentam
à nossa vida e à vocação que nos deste. Ajuda-nos a cumprir nossa
missão com alegria e dedicação. Faz-nos fiéis aos teus ensinamentos.
Amém!
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“Ao mestre, a flor. Adubar a terra com números e letras, asas e poemas,
para colher lírios, cravos e alfazemas. Agricultor, o bom mestre sabe
que espinhos e pétalas fazem parte da primavera. Porque ensinar é
regar a semente sem afogar a flor.” (Sérgio Vaz) O professor é mais um
alguém que nos ajuda e com quem aprendemos a nos preparar melhor
para a vida. O professor é aquela pessoa que apresenta conhecimentos
que nos ensinam por onde andar e como trilhar os caminhos da vida.
O professor doa seu tempo e dedica grande parte de sua vida num ato
grandioso de amor e generosidade, pois sempre se coloca em função
do outro. O professor é aquele que constrói pessoas capazes de tornar
o mundo um lugar melhor. Pense: Como você trata seus professores?
Você seria um professor?
Bendito seja Deus. Em Cristo, ele nos escolheu, antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar, no amor. Ele
nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por intermédio de Jesus
Cristo, conforme a decisão da sua vontade. (Ef 1,3-5)
Oração: Dá-nos, Senhor, a graça que vem do amor. Que antes de ensinar, possamos aprender. Aprender para partilhar. Aprender para
amar. Aprender como dom para viver na generosidade do teu amor.
Amém!
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MISSÃO É PARTIR
Missão é partir, caminhar, sair de si. É quebrar as crostas do egoísmo
que nos fecha no nosso eu! Missão é parar de dar voltas ao redor de nós
mesmos como se fôssemos o centro do mundo, da vida. Missão é não
se deixar bloquear nos problemas do pequeno mundo a que pertencemos. A Humanidade é maior. Missão é sempre partir, mas não devorar
os quilômetros. É, sobretudo, abrir-se aos outros como irmãos, descobri-los e encontrá-los. E para descobri-los e amar é necessário atravessar mares e voar pelos céus. Então, missão é partir para os confins
do mundo! (D. Hélder Câmara) Pense: Qual é sua missão hoje? Você se
dispõe a ir ao encontro do outro?
Disse Jesus: “Tudo o que tiverdes dito na escuridão, será ouvido à luz do
dia; e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, será proclamado sobre
os telhados. Meus amigos, eu vos digo: não tenhais medo daqueles que
matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto”. (Lc 12,3-4)
Oração: Senhor, que nos sustentas com a força do Espírito Santo, ensina-nos a caminhar juntos para que sejamos testemunhas proféticas da
alegria do teu Evangelho. Amém!
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“Este dia convida-nos a refletir sobre a missão no coração da fé cristã. Somos convidados a interrogar-nos sobre algumas questões que
tocam a própria identidade cristã e as nossas responsabilidades de
crentes, em um mundo embaralhado com tantas quimeras, ferido por
grandes frustrações e dilacerado por numerosas guerras fratricidas
que injustamente atingem, sobretudo, os inocentes. Qual é o fundamento da missão? Qual é o coração da missão? Quais são as atitudes
vitais da missão? A nossa missão, como a da Igreja, é animada por uma
espiritualidade de êxodo contínuo. Trata-se de sair da própria comodidade e ter a coragem de alcançar todas as periferias que precisam da
luz do Evangelho”. (Mensagem do papa Francisco para o Dia Mundial
das Missões) Pense: Quais são nossas atitudes vitais para cumprir nossa missão?
Disse Jesus: “Atenção! Tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque, mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não
consiste na abundância de bens”. (Lc 12,15)
Oração: Senhor, nós que hoje também somos enviados em missão te
pedimos: anima nossos corações para que na alegria do Evangelho não
tenhamos medo de ir ao encontro dos mais necessitados. Amém!
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A MÍSTICA
“Captar Deus é tê-Lo em todas as dimensões da vida, não apenas em
situações privilegiadas, como quando se comunga ou se reza. Ter a
experiência de Deus sempre, andando na rua, respirando o ar poluído, alegrando-se, procurando entender um texto que se esteja estudando. Deus vem misturado com tudo isto; e qualquer situação é suficientemente boa para captá-Lo e dizer: “Ele anda conosco”. A chave é
procurar ver o que está por trás de cada coisa, o que a constitui e sustenta. Não ficar preso ao superficial, mas fazer de tudo um símbolo,
um sinal, um sacramento, uma imagem. Para quem tem a experiência
de Deus, o mundo é uma grande mensagem”. (Leonardo Boff) Pense:
Para você, o que é fazer a experiência de Deus?
Disse Jesus: “Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede
como homens que estão esperando seu senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrir imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater”.
(Lc 12,35-36)
Oração: Senhor, acompanha os missionários e missionárias que doam
suas vidas, longe da família e da pátria, para que não lhes faltem a alegria do Evangelho, a fidelidade e a ousadia no serviço profético da missão. Amém!
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Miie resolveu largar tudo que fazia como economista e dedicar-se à
pintura. Durante anos procurou um mestre adequado, até que encontrou uma mulher especialista em miniaturas, que vivia no Tibete.
Miie deixou o Japão e foi para as montanhas tibetanas, aprender o que
precisava. Passou a morar com a professora, que era extremamente
pobre. No final do primeiro ano, Miie voltou ao Japão por alguns dias,
e retornou ao Tibete com um carro cheio de presentes. Quando a professora viu isto, começou a chorar, e pediu que Miie não voltasse mais
a sua casa. Disse: “Antes, nossa relação era de igualdade e amor. Você
tinha teto, comida e tintas. Agora, ao me trazer estes presentes, você
estabelece uma diferença social entre nós. Se existe esta diferença, não
pode existir compreensão e entrega”. (Autor desconhecido) Pense: O
que conta para você valorizar suas amizades?
Disse Jesus: “A quem muito foi dado, muito será pedido; a quem muito foi
confiado, muito mais será exigido!” (Lc 12,48)
Oração: Senhor, multiplica em nós os gestos de partilha para que
sejamos mais solidários. Fortalece em nós e nos sustenta em nossos
sonhos de transformar o mundo com a alegria do Evangelho. Amém!
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SEM PROBLEMA
Um estudante perguntou a Bankei: “Mestre, eu tenho um temperamento difícil. Sou às vezes muito agitado e agressivo e acabo criando
discussões e ofendendo outras pessoas. Como posso curar isso?” “Tu
possuis algo muito estranho,” replicou Bankei. “Deixe ver como é esse
comportamento.” “Bem... eu não posso mostrá-lo exatamente agora”,
disse um pouco confuso. “E quando tu mostrarás para mim?”, perguntou Bankei. “Não sei... é que isso sempre surge de forma inesperada,”
replicou o estudante. “Então,” concluiu Bankei, “essa coisa não faz
parte de tua natureza verdadeira. Se assim fosse, tu poderias mostrá-la sempre que desejasse. Quando tu nasceste não a tinhas, e teus pais
não a passaram para ti. Portanto, saibas que esse teu temperamento
não existe.” Pense: Você se conhece? Sabe como é seu temperamento?
O que é seu e o que foi adquirido? É possível melhorar?
Tereis a capacidade de compreender a largura, o comprimento, a altura, a
profundidade de conhecer o amor de Cristo que ultrapassa todo o conhecimento. Aquele que tudo pode realizar superabundantemente e muito mais
do que nós pedimos ou concebemos, e cujo poder atua em nós. (Ef 3,18-20)
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,
construindo uma família de irmãos que se amam e se cuidam. Amém!
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Certo dia, num mosteiro, com a morte do guardião foi preciso encontrar um substituto. O Mestre convocou todos os discípulos para determinar quem seria o novo sentinela. O Mestre falou: “Assumirá o posto
o primeiro monge que resolver o problema que vou apresentar.” Então
colocou uma mesinha no centro da sala em que estavam reunidos.
Em cima dela, pôs um vaso de porcelana muito raro, com uma rosa
amarela de extraordinária beleza e disse apenas: “Aqui está o problema!” Todos ficaram olhando a cena: o vaso belíssimo, de valor inestimável, com a maravilhosa flor ao centro. O que representaria? O que
fazer? Qual o enigma? Até que um dos discípulos sacou de uma espada,
olhou o Mestre e os companheiros, e se dirigiu ao centro da sala e zapt.
Destruiu tudo com um só golpe. O discípulo retornou ao seu lugar. O
Mestre disse: “Você será o novo guardião do castelo.” Pense: O que para
você é muito valioso, mas para o seu bem é necessário abandonar?
Eu vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes:
Com toda a humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência e amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do espírito pelo vínculo da
paz. (Ef 4,1-3)
Oração: Senhor, dá-nos a coragem de te seguir como nosso Caminho,
Verdade e Vida. Que possamos construir em cada um de nós uma atitude acolhedora da vida, que respeite o outro na sua integridade. Amém!
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O BOBO
Numa pequena aldeia um grupo de pessoas se divertia com um pobre
coitado que vivia de pequenos biscates e esmolas. Diariamente eles
chamavam o aparente bobo no bar, onde se reuniam, e ofereciam a
ele a escolha entre duas moedas. Uma de 1 real e outra de 25 centavos
de reais. Ele sempre escolhia a moeda com dois números. Claro que
menos valiosa. E era motivo de risos para todos. Certo dia, perguntaram se ainda não havia percebido que a moeda com dois números
valia menos. “Eu sei”, respondeu. “Vale bem menos. Mas no dia que
eu escolher a outra, a brincadeira acaba e não vou mais ganhar minhas
moedas.” (Autor desconhecido) Pense: Como você faz suas escolhas?
Sede bons uns para com os outros, sede compassivos; perdoai-vos mutuamente, como Deus vos perdoou. Sede imitadores de Deus, como filhos que
ele ama. Vivei no amor, como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo
por nós. (Ef 4,32. 5,1-2)
Oração: Senhor, que nos congrega na unidade, és a força que nos
transforma, dá-nos a plenitude dos teus dons para contigo construirmos um mundo de comunhão, de amor e de paz. Amém!
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Jean passeava com seu avô por uma praça. A determinada altura viu
um sapateiro sendo destratado por um cliente. O sapateiro escutou
calmamente a reclamação, pediu desculpas, e prometeu refazer seu
trabalho. Jean e o avô pararam numa cafeteria. Na mesa ao lado, o
garçom pediu que um homem, com aparência de importante, movesse
um pouco a cadeira, para abrir espaço. O homem começou a esbravejar e se negou a deslocar a cadeira. “Nunca esqueça do que viu”, disse
o avô. “O sapateiro aceitou a reclamação, e este homem ao nosso lado
não quis se mover. Homens úteis, que fazem algo útil, não se incomodam de ser tratados como inúteis. Os inúteis sempre se julgam importantes e se escondem atrás de uma autoridade que pensam que têm.”
Pense: Você é uma pessoa útil, serviçal, prestativa para os outros?
Jesus disse: “O Reino de Deus é como a semente de mostarda, que um
homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande
árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos”. (Lc 13,18-19)
Oração: Senhor, nós te pedimos que abençoes as sementes lançadas
nos campos de missão. Que possamos também nós produzir muitos
frutos na nossa missão de estudantes que se preparam para o amanhã.
Amém!
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OS JOVENS, ESPERANÇA DA MISSÃO
“Os jovens são a esperança da missão. A pessoa de Jesus, a Boa Nova
proclamada por Ele, continua a fascinar. Os jovens buscam percursos
onde possam concretizar a coragem e os ímpetos do coração ao serviço da humanidade. São muitos os jovens que se solidarizam contra
os males do mundo, aderindo a várias formas de militância e voluntariado. Como é bom que os jovens sejam ‘caminheiros da fé’, felizes
por levarem Jesus Cristo a cada esquina, a cada praça, a cada canto da
terra! A fé e o discernimento vocacional revelam que os jovens querem
envolver-se na responsabilidade missionária comum, que precisa da
sua rica imaginação e criatividade.” (Papa Francisco) Pense: Você é um
caminheiro de fé? Como você se envolve com as causas sociais de sua
escola ou cidade?
Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando. Alguém lhe pergunta:
“Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam?” Jesus respondeu:
“Fazei todo esforço possível para entrar pela porta estreita. Porque eu vos
digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão”. (Lc 13,22-24)
Oração: Senhor, que enviaste a tua Igreja em missão, aqui estamos
para assumir nossa vocação missionária. Como discípulos missionários, queremos assumir anunciar o Evangelho e semear a vida nova
onde estivermos. Amém!
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Duas pessoas caminhavam por um campo. Um disse: “olha ali uma
bromélia!” E mais adiante: “veja, uma samambaia!” Mas os olhos da
pessoa não estavam acostumados a olhar e ver o milagre das coisas
pequenas. Tudo que via era plantas verdes e nada mais. Aos poucos,
andando com seu amigo, aprendeu a educar a vista e a buscar as belezas da natureza. O mesmo se passa com os sinais de Deus, como Ele
está presente em nossas vidas. Só um olho treinado consegue vê-Lo.
Precisamos distinguir no cenário de nossa vida seus sinais que o fazem
presente. Assim como a beleza da bromélia se destaca para quem sabe
que existem bromélias, os sinais de Deus se mostram para quem tem
um olhar apurado para perceber e decifrá-lo. Pense: Você é atento aos
sinais de Deus em sua vida?
Disse Jesus: “Eu vos digo: não me vereis mais, até que chegue o tempo
em que vós mesmos direis: Bendito aquele que vem em nome do Senhor”.
(Lc 13,35)
Oração: Senhor, é de ti que recebemos os sinais para a nossa missão.
Dá-nos fé e confiança para lançarmos as sementes de nossa doação e
entrega no trabalho missionário a nós confiado. Amém!
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JUNTOS, EM MISSÃO PERMANENTE
Outubro nos chamou a atenção para o mês dedicado às missões. Para
o cristão, este é um período de intensificar as iniciativas de animação,
cooperação e dedicação missionária. “A alegria do Evangelho enche o
coração e a vida inteira daqueles que se encontraram com Jesus. Essa
alegria precisa ser anunciada por todos, em todos os tempos e lugares”, diz o Papa Francisco. Somos jovens e convocados pela força do
Evangelho de Jesus para um compromisso cidadão de vida. O nosso
projeto de vida terá sentido, atenderá às necessidades deste mundo e
nos realizará plenamente se permanecermos constantemente em missão, a exemplo de Jesus. Estar em missão permanente reforça a importância de caminharmos unidos para anunciar a Boa Nova a todos e em
todos os tempos e lugares. Pense: Como seu projeto de vida se torna
missão de atuação para melhorar o mundo?
Isto eu peço a Deus: que o vosso amor cresça sempre mais, em todo o
conhecimento e experiência, para discernirdes o que é o melhor. E assim
ficareis cheios do fruto da justiça. (Fil 1, 9-11)
Oração: Senhor, nós continuamos nossa caminhada com a confiança,
guiados por tua presença que nos anima e dá força. Caminhamos na
nossa missão e esperamos que tua presença nos acompanhe. Amém!
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Estamos caminhando para o final do ano de 2020. Ainda é tempo de
muita aprendizagem. E como não pode deixar de ser, é também tempo
de amizades que deixarão marcas para o resto de nossos dias. O ano já

NOVEMBRO

andou bastante e nós criamos pontes que permanecerão sempre em
nossos corações. Construímos amizades verdadeiras que nos fizeram
ser diferentes.
Sabemos o quanto é importante e como precisamos de amigos, de
alguém quase irmão. Com os amigos vivenciamos um profundo e verdadeiro amor que iremos levar por toda a nossa vida. Verdadeiramente
já não sabemos como viver se nossos amigos não estiverem presentes.
Precisamos deles e eles de nós. Nossa vida não seria completa se os
amigos não a compusessem.
Vimos por diversas vezes nesse ano que temos um grande e especial
amigo que é Jesus, o Filho de Deus e nosso irmão. N’Ele temos certeza
que encontramos um amigo para sempre, portador da amizade profunda, da confiança e da total liberdade para sermos quem somos.
Desenvolver uma amizade com Jesus é algo tão feliz que gostaríamos
que todos experimentassem. Pois, sabemos que não existe melhor ou
maior amigo que Ele, Jesus. Ele é o único que realmente nos conhece
por dentro e por fora. Com Ele cultivamos uma vida de total intimidade e desfrutamos de uma amizade verdadeira.
É TEMPO DE NOSSAS FELIZES AMIZADES. FELIZ NOVEMBRO!
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Para nós que acreditamos em Deus, e cremos na sua ação de Pai, a vida
é transformada. Por isso, hoje celebramos o dia das pessoas queridas
que amamos e que foram transformadas. Sabemos que as pessoas queridas estão na glória de Deus e que de lá intercedem por nós. Celebrar o
dia dos finados é uma oportunidade para fazermos uma reflexão sobre
a nossa vida, sobre o que fazemos e como tratamos nossa vida. Nesta
dimensão que vivemos hoje, a vida de todos terminará, é só uma questão de tempo. Para onde foram nossos entes queridos e para onde iremos nós, vamos levar apenas o bem que fizermos. O que quer dizer que
ser feliz e viver bem significa preparar a nossa vida para um dia estar
junto de Deus e de todos que amamos. Pense: Qual é a grande esperança que alimenta a sua vida?
Nós somos cidadãos do céu. De lá aguardamos o nosso Salvador. Ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo
glorioso. Assim, meus irmãos, a quem quero bem, minha alegria, minha
coroa, meus amigos, continuai firmes no Senhor. (Fil 3,20;4,1)
Oração: Senhor, ajuda-me a dar o melhor de mim, a me entregar plenamente à bondade do teu amor de Pai. 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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A AMIZADE, NA FÁBULA DA POMBA E
DA FORMIGA
A pomba percebeu que a amiga formiga caiu em um rio e se debatia
para não morrer afogada. Muito depressa a pomba tomou um pequeno galho no bico e colocou na água ao lado da formiga e assim esta se
salvou. Passados os dias um caçador apontava a sua espingarda para a
mesma pomba que estava dormindo no galho de uma árvore e não percebeu o perigo que corria. Eis que a formiga viu e antes que o caçador
atirasse na pomba, jogou-se sobre ele e deu-lhe uma ferroada. O que
fez o caçador errar o tiro e assim a pomba se salvar. (Autor desconhecido) Pense: Qual é o valor da amizade para você?
O amigo fiel não tem preço (Sl 6,15), pois ele ama em todo o tempo (Pv
17,17). O amigo fiel é uma forte proteção; quem o encontrou, deparou-se
com um tesouro (Eclo 6,14). O amigo fiel é um bálsamo de vida e de imortalidade, e os que temem o Senhor acharão um tal amigo. (Eclo 6,16)
Oração: Senhor, obrigado por meus amigos. Obrigado pelo dom de
viver e conviver com meus amigos. Obrigado pelo dom de poder manifestar meus sentimentos. Obrigado pela capacidade de amar e de receber amor. Amém!
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A par das relações intergeracionais, ou entre gerações, não se pode
esquecer as relações entre iguais. Essas relações constituem uma
experiência fundamental de interação e de progressiva emancipação
do ambiente familiar. Assim é a amizade e o intercâmbio, entre grupos mais ou menos estruturados. É a amizade e o intercâmbio que
possibilita reforçar competências sociais e relacionais num contexto
onde não nos sentimos avaliados e nem julgados. A experiência de
grupo constitui também um grande recurso para a partilha da fé e a
ajuda recíproca. Jovens são capazes de guiar outros jovens, vivendo
um verdadeiro apostolado entre amigos. (Documento: Os Jovens, a
Fé e o Discernimento Vocacional, nº 36) Pense: Em quais aspectos os
amigos o fazem crescer? Qual é hoje o lugar que os amigos ocupam em
sua vida?
Disse Jesus: “Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua
mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não
caminha atrás de mim, não pode ser meu amigo”. (Lc 14,26-27)
Oração: Senhor, olha com bondade para meus amigos. Que as pedras
sejam removidas de seus caminhos. Que tenham forças e coragem
para serem meus amigos. Que possam conhecer o amor na lealdade de
nossa amizade. Amém!
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PENSAMENTOS
“Não criarás a prosperidade se desestimulares a poupança. Não fortalecerás os fracos se enfraqueceres os fortes. Não ajudarás o assalariado se arruinares aqueles que o pagam. Não estimularás a fraternidade
humana se alimentares o ódio. Não ajudarás os pobres se eliminares os ricos. Não poderás criar estabilidade permanente se baseada
em dinheiro emprestado. Não evitarás dificuldades se gastares mais
do que ganhas. Não fortalecerás a dignidade e o ânimo se subtraíres
ao ser humano a iniciativa e a liberdade. Não ajudarás as pessoas de
maneira permanente se fizeres por elas aquilo que elas podem e devem
fazer por si próprias.” (Abrahan Lincoln) Pense: Até onde e como está
traçado o seu projeto de vida?
Oração: Senhor, dá-me um coração manso, bom e humilde para que
eu possa conviver. Faz-me testemunha viva e atuante de tua amizade.
Dá-me, Senhor, a graça de permanecer na tua amizade. Amém!
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“Há muito se diz que quem encontrou um amigo encontrou um tesouro precioso. Há muito se diz que a amizade verdadeira dura para sempre. As amizades nascem do acaso. Ou de alguma força que faz com
que uma simples brincadeira, uma informação, um caderno emprestado, uma dor, seja capaz de unir duas pessoas. E a cumplicidade vai
ganhando corpo e o desejo de estar junto vai aumentando e, com ele,
a sensação sempre boa do poder partilhar, de se doar. Há muito se diz
que os amigos verdadeiros são aqueles que se fazem presentes nos
momentos mais difíceis da vida, naqueles momentos em que a dor
parece querer superar o desejo de viver. De fato, os amigos são necessários nesses momentos. Há muito se diz que não é possível viver sozinho.” (Gabriel Chalita) Pense: Quais são os amigos que mais estiveram
com você neste ano?
Disse Jesus: “Quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides só
teus amigos, irmãos, parentes, vizinhos ricos. Estes poderiam também
convidar-te e já seria a tua recompensa. Quando deres uma festa, convida
os pobres, aleijados, coxos, cegos. Então serás feliz!” (Lc 14,12-14)
Oração: Senhor, sei que és o Caminho, a Verdade e a Vida. Quero
seguir teu caminho. 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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A PARTICIPAÇÃO
A vida nos pede constantemente que participemos, que nos envolvamos, dando nossa contribuição. A participação é algo necessário à
nossa vida, é dela que nasce a realização interior profunda. Quem se
omite de participar, empobrece a vida, vê horizontes pequenos e não
experimenta a felicidade de contribuir. Há momentos em que evitamos participar e colaborar e justificamos com os mais diversos pretextos. Assim é, por exemplo, quando vemos a injustiça sendo feita a um
colega e ficamos calados. Quem quer percorrer o caminho de Jesus,
carrega consigo um dever de participar e de contribuir com sua presença para transformar a realidade. As situações de cada dia exigem
participação e é onde podemos mostrar a parcela de nossa contribuição. Pense: Qual e como é a sua participação em casa, na escola e
na sociedade?
Disse Jesus: “Prestai atenção: se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se
converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti sete vezes num só dia, e sete
vezes vier a ti, dizendo: ‘Estou arrependido’, tu deves perdoá-lo”. Os apóstolos disseram ao Senhor: “Aumenta a nossa fé!” (Lc 17,3-5)
Oração: Aqui estou Senhor para fazer a tua vontade. Faz de mim um
instrumento de teu amor. Recebe minha participação como forma de
estar disponível para colaborar com minha família e com meus amigos. Amém!
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A verdadeira amizade está presente em nossa vida quando menos
esperamos. Até esquecemos aqueles com quem rimos muito, mas
nunca nos esqueceremos daqueles com quem enfrentamos desafios
juntos. Os corações que os desafios da vida unem irão permanecer
amigos sempre. Na prosperidade os verdadeiros amigos são chamados
para juntos aproveitar as alegrias. Porém, nos desafios da vida os verdadeiros amigos apresentam-se espontaneamente. Razão pela qual, a
grandeza de uma pessoa é medida pela capacidade de comunhão com o
outro, independente da situação que esteja vivendo. Sim, sabemos que
todo amigo tem defeito, mas exatamente por isso é amigo, porque nos
entende. Pense: Suas experiências de amizade o fazem crescer? Qual a
experiência de amizade que mais marcou sua vida neste ano?
A graça de Deus se manifestou trazendo salvação para todos. Ela nos
ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas e a viver neste
mundo com equilíbrio, justiça e piedade, aguardando a feliz esperança.
(Tito 2,11-13)
Oração: Ó Senhor, faz-me perseverante ao teu chamado para a amizade. Senhor, que eu sinta tua presença e tua verdade que me sustenta.
Dá-me a tua paz que me alenta. Amém!
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O PERDÃO
Dois ex-detentos se encontraram depois de muitos anos sem terem
tido qualquer contato. Sentaram-se num bar e começaram a lembrar
dos anos difíceis da prisão. Quantas pessoas sumiam sem deixar vestígio e nunca mais os familiares tinham notícias. A certa altura, um
ex-preso perguntou ao outro: – Quanto tempo você ficou preso? – Dois
anos – foi a resposta. – Sofri torturas que nunca imaginei. Pensei que
não suportaria, não viveria mais. Vi até minha mulher ser torturada
na minha frente. Mas os responsáveis já foram presos e condenados.
– E você já os perdoou? – Claro que não! – Então, você ainda continua
prisioneiro deles. (Autor desconhecido) Pense: O que é o perdão? É
fácil perdoar? Você pratica o exercício de perdoar?
Disse Jesus: “Àqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados;
àqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos”. (Jo 20,23)
Oração: Senhor, mestre da ternura e do amor, conduze-me nos caminhos do perdão e fortalece-me para que eu tenha a humildade de pedir
perdão e a misericórdia de sempre me dispor a perdoar. Amém!
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“Seja ético. Estude sempre e muito. Acredite sempre no amor. Seja grato a quem participa de suas conquistas. Eleve suas expectativas. Curta
muito a sua companhia. Tenha metas claras para seu projeto de vida.
Cuide bem do seu corpo. Declare o seu amor. Amplie seus relacionamentos profissionais. Seja simples. Não se imite a modelos masculino/feminino de sucesso. Tenha um orientador, um Mestre de vida.
Jogue fora o vício da preocupação. O amor é um jogo cooperativo.
Tenha amigos verdadeiros. Diga adeus a quem não o merece. Resolva!
Aceite o ritmo do amor. Celebre as vitórias. Perdoe! Arrisque! Tenha
uma vida espiritual! Muita paz, harmonia e amor sempre.” (Miguel
Zacarias Neto) Pense: Quais as dicas que você daria para alguém viver
bem? Quais destas dicas você põe em prática?
Jesus respondeu: “O Reino de Deus não vem ostensivamente. Nem se poderá dizer: ‘Está aqui’ ou ‘está ali’, porque o Reino de Deus está entre vós”.
(Lc 17,20-21)
Oração: Senhor, que a tua alegria esteja presente em nós. Dá-nos a tua
bênção, para que sejamos construtores de comunhão e de paz. Que a fé
nos sustente e ampare em nossas alegrias e necessidades. Amém!
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O VERDADEIRO SENTIDO DA VIDA
“A felicidade é o sublime objetivo querido por Deus para nós e que
também está impresso por Ele em nossas almas desde toda a eternidade. Creio que tudo o que fazemos, o fazemos para atingir esse sublime objetivo, mesmo que não tenhamos plena consciência de fé n’Ele.
Todavia, não é o bastante apenas alcançá-la. Na verdade, precisamos
ter a felicidade como sentido de vida, para que o nosso viver seja em
conformidade com a vontade de Deus. Porque, sem a vontade de Deus,
todo e qualquer querer não prevalece. Porém, com a vontade de Deus
em nós, tudo em nossa vida aponta para o Infinito do seu Amor. Por
isso, felicidade rima com vida infinda. Isto é, com eternidade, verdade
que nos satisfaz. Resposta para todos os ais que aqui vivemos”. (Frei
Fernando) Pense: Qual é o sentido de sua vida? O que você falaria para
alguém que está sem sentido na vida?
Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a
Deus, daqueles que são os eleitos, segundo os seus desígnios. (Rom 8,28).
Oração: Senhor, dá-me um coração grande, aberto à tua palavra e perseverante até o fim. Senhor, que a tua presença em mim me sustente.
Senhor, que a tua paz me acompanhe na minha missão de vida. Amém!
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“Não chore pelo que você perdeste, lute pelo que você tem. Não chore
pelo que está morto, lute por aquilo que nasceu em você. Não chore
por quem lhe abandonou, lute por quem está ao seu lado. Não chore
por quem lhe odeia, lute por quem lhe quer feliz. Não chore pelo seu
passado, lute pelo seu presente. Não chore pelo seu sofrimento, lute
pela sua felicidade. Não é fácil ser feliz, pois temos que renunciar
várias coisas, fazer escolhas e ter coragem de assumir ônus e bônus
para ser feliz. Com o tempo vamos aprendendo que nada é impossível de solucionar. Apenas siga adiante com quem quer e luta para estar
com você. Engana-se quem acha que a riqueza e o status atraem a inveja. As pessoas invejam, invejam mesmo é o sorriso fácil, a luz própria,
a felicidade simples e sincera e a paz interior.” (Papa Francisco) Pense:
Que coisas ou sentimentos fazem você ter inveja dos outros?
Jesus perguntou: “O que queres que eu faça por ti?” O cego respondeu:
“Senhor, eu quero enxergar.” Jesus disse: “Enxerga. A tua fé te salvou”.
No mesmo instante, o cego começou a ver e seguia Jesus, glorificando a
Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. (Lc 18,40-43)
Oração: Senhor, sem ti não sabemos viver. Acompanha-nos no nosso
dia e em nossas tarefas. Que a fé nos fortaleça e que a bondade possa
nos conduzir. Cuida, Senhor, daqueles que enfrentam situações difíceis. Amém!
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A AMIZADE SÓLIDA
“A amizade é indispensável para o bom funcionamento da memória
e para a integridade do próprio eu. Os primeiros e mais antigos amigos são testemunhas do passado e nosso espelho no presente, através
dos quais podemos nos olhar. Toda amizade é uma aliança contra a
adversidade do tempo, aliança sem a qual o ser humano ficaria desarmado contra seus inimigos. Os amigos recentes custam a perceber essa
aliança, não valorizam ainda o que está sendo contraído e precisa de
alicerce. São amizades não testadas pelo tempo, não se sabe se enfrentarão com solidez as tempestades ou se serão varridas numa chuva de
verão.” (Milan Kundera) Pense: Você cultiva e alimenta suas amizades? O que é importante para dar continuidade numa amizade?
Disse o Senhor: “Eu repreendo e educo os que eu amo. Esforça-te, pois, e
converte-te. Eis que estou à porta, e bato; se alguém ouvir minha voz e
abrir a porta, eu entrarei na sua casa e tomaremos a refeição, eu com ele e
ele comigo”. (Apoc 3,19-20)
Oração: Senhor, tu és meu amparo e proteção, a ti confio meus projetos e minhas intenções. Abençoa-me na tua bondade e fortalece os
amigos que me deste. Vem em meu socorro nos momentos de dificuldades. Amém!
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Aceite os desafios de cada dia, os desafios que a vida coloca. E saiba
que existem momentos na vida que precisamos de muita bravura.
Em todos os momentos, decisões precisam ser tomadas. O que significa dizer que nem sempre estamos preparados para o inesperado.
Ninguém consegue se preparar totalmente para tudo. Existe muita
coisa que pode ser planejada, mas nem sempre é o que a vida oferece.
Muitas vezes algo surge inesperadamente. Mas, depois que encaramos
o desafio, percebemos o quanto somos capazes de ir além, de extrapolar e, principalmente, de mantermos o coração e a mente fortes. E é
certo que mesmo assim, nem sempre o resultado será a nosso favor, é
quando um novo desafio se apresenta e precisamos encarar. No entanto, é bem assim que se organiza a vida, de momentos planejados e desejados e de momentos inesperados. Precisamos estar preparados para
viver cada dia. (Autor desconhecido) Pense: O que nesta vida é arriscado para você? Em qual desafio você gostaria de gastar mais energia?
Senhor, nosso Deus, tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas. Pela tua vontade é que elas existem e foram
criadas. (Ap 4,11)
Oração: Senhor, acompanha-nos em cada decisão que precisamos
tomar. Livra-nos do mal e auxilia-nos em nossas ações. Que sejamos
dóceis ao teu Espírito e possamos nos apoiar como verdadeiros amigos. Amém!
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QUANDO O GESTO FAZ A DIFERENÇA
Há alguns anos, nas olimpíadas especiais de Seattle, nove participantes, todos com deficiência mental, alinharam-se para a largada da corrida dos 100 metros rasos. Ao sinal, todos partiram, com vontade de
dar o melhor de si, terminar a corrida e ganhar. Um dos garotos tropeçou no asfalto, caiu e começou a chorar. Os outros oito ouviram o
choro, diminuíram o passo, olharam para trás e voltaram. Todos eles.
Uma das meninas, com síndrome de down, ajoelhou, deu um beijo no
menino e disse: – Pronto, agora vai sarar! Inesperadamente todos os
noves competidores deram os braços e andaram juntos até a linha de
chegada. O estádio inteiro levantou e os aplausos duraram por muitos
minutos. Pense: “Todos sabemos que o que importa nesta vida, mais
do que ganhar, é ajudar o outro, mesmo que isso signifique diminuir
o nosso passo”.
Uma grande multidão seguia Jesus. Um leproso aproximou-se e
prostrou-se diante dele, dizendo: “Senhor, se queres, podes curar-me”.
Jesus estendeu a mão, tocou-o e disse: “Eu quero, sê curado”. No mesmo
instante, a lepra desapareceu. (Mt 8,1-3)
Oração: Senhor, dá-nos serenidade, perseverança e a tua verdade.
Conduze-nos para o bem e leva-nos ao encontro do outro. Que a tua
paz marque este nosso dia e que possamos permanecer na tua presença. Amém!
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Ela transformou sua indignação em luta contra o racismo. “Indignação
sempre foi a palavra que mais me impulsionou. Odeio injustiça”, conta
a filósofa Sueli Carneiro que viu o racismo surgir cedo em sua vida.
“Meus pais me educaram dizendo que poderia ter problemas por causa da minha cor e que teria que cuidar disso.” Há 30 anos, Sueli fundou, ao lado de outras nove mulheres negras, o Geledés – Instituto da
Mulher Negra. Sueli atua na criação e difusão de cursos de cidadania
para mulheres de periferia e lideranças populares na área de proteção
à mulher, com a criação de programas de políticas públicas. “É a nova
geração que leva esse legado. Tenho recebido muito carinho, e com
isso vem a certeza de que a luta vale a pena.” (Sueli Carneiro) Pense:
Indignar-se é não concordar. O que você faz com suas indignações?
Disse Jesus: “Está escrito: Minha casa será casa de oração”. Jesus ensinava todos os dias no Templo. E o povo todo ficava fascinado quando ouvia
Jesus falar. (Lc 19,46-48)
Oração: Senhor, precisamos de tua orientação para tornar esta vida
mais digna e bonita para todos. Dá-nos tua luz e inspiração sempre
que precisarmos fazer da justiça a nossa conduta. Protege todos os teus
filhos, Senhor. Amém!
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SOBRE O AMOR
Na história da humanidade, muitos deixaram registrado que da mesma forma que as pessoas precisam de organizações, para que possam
melhor conviver, também precisam de uma determinação maior para
conviver em paz com todos. “Esta determinação é o Amor de uns para
com os outros”, disse Santo Agostinho. “O verdadeiro amor não pede
recompensa, mas merece uma”, disse São Bernardo de Claivaux. “O
amor é Deus; e a morte significa que uma gota deste amor deve retornar à sua fonte”, disse Tolstoi. “As verdades de amor são como o oceano: transparentes apenas nos lugares superficiais”, disse Patmore.
“Quanto mais amamos alguém, mais penetramos nos mistérios de
todos”, disse Jalal-Ud-Dim. E “Onde existe a possibilidade de ódio,
existe também a possibilidade de amor; basta fazer uma escolha”, disse Paul Tillich. Pense: Qual sua definição para o amor? Qual a importância do amor no mundo de hoje?
Disse Jesus: “Em verdade vos digo, uma pobre viúva ofertou mais do que
todos. Pois, a maioria depositou como oferta feita a Deus aquilo que lhes
sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para
viver”. (Lc 21,3-4)
Oração: Senhor, tu que nos ensinaste o amor verdadeiro, dá-nos um
coração aberto e acolhedor. Faz-nos vossos seguidores, para que possamos transformar a maldade em experiência de amor verdadeiro.
Amém!
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Jesus, nos últimos dias que andou pela terra, apresentou-se como nosso legítimo amigo. Ele declarou: “Já não vos chamo servos, mas amigos”. Isso porque já havia dito: “Ninguém dá maior prova de amor do
que aquele que entrega a vida pelos amigos”. Podemos até imaginar
e dizer que felizes foram os que O conheceram, como Lázaro, Marta,
Maria, os amigos de Betânia; os doze apóstolos; Nicodemos; Zaqueu;
Dimas, o bom ladrão; e muitos outros. Dessa forma Jesus mostra que
é preciso levar as amizades a sério. Já o Antigo Testamento na Bíblia
dizia que “O amigo fiel é medicina da vida e da imortalidade”. Amigo
para quem é cristão é luz que guia, é apoio e ombro para toda hora. Há
ainda outro ensinamento bíblico que diz que “Quem teme a Deus terá
bons amigos, porque estes serão semelhantes a Ele”. Enfim, um amigo
de verdade é como raio de sol que penetra em nossa vida. (Autor desconhecido) Pense: Como você cuida de suas amizades?
Uma amizade é a dois: eu sou teu amigo, tu és meu amigo. E quando tu
encontras a Jesus, encontraste o amigo. Há tantas maneiras de encontrar
a Jesus, mas tu deves alcançá-lo. A responsabilidade do encontro com o
outro te fará sentir o estupor de encontrar a Jesus. (Papa Francisco)
Oração: Senhor, dá-me viver do teu amor para que eu possa me entregar à tua amizade permanente. 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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O LAR ESPIRITUAL
“Não posso esconder a minha condição de sacerdote católico.
Peregrinei por bom tempo, e livremente, por tradições não cristãs, e
até mesmo não religiosas. Elas enriqueceram-me, e exerceram grande influência na minha maneira de pensar. A Igreja, porém, é meu
lar espiritual. Tenho noção das suas limitações, e até mesmo de sua
estreiteza de ocasião – o que me deixa embaraçado. Mas isto nunca irá
destruir o fato de que foi ela, a Igreja, que me formou, me moldou, e
fez de mim o que sou”. (Padre Anthony Mello) Pense: O Caminho é pessoal de cada um, é mesmo individual. Mas o caminho não se faz sem a
participação do outro, do grupo. Você frequenta uma comunidade de
fé, uma Igreja?
Disse Jesus: “Sereis presos e perseguidos; sereis entregues às sinagogas e
postos na prisão; sereis levados diante de reis e governadores por causa
do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé”. (Lc
21,12-13;19)
Oração: Aqui estou, Senhor, para entregar a ti toda a minha vida. Que
eu possa fazer a tua vontade e alcançá-la em cada situação de minha
vida. Conduze-me, Senhor, por teus caminhos e que tua benção me
acompanhe. Amém!
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“O nada não ilumina, não inspira, não aflige nem acalma, apenas
amplia o vazio que cada um traz dentro de si. Não é que todas as estrelas estejam ao nosso alcance. Para as coisas que não podem ser mudadas, resta-nos somente paciência. Porém, preferir a derrota prévia à
dúvida da vitória é desperdiçar a oportunidade de merecer. Para os
erros há perdão; para os fracassos, chance; para os amores impossíveis, tempo. De nada adianta cercar um coração vazio ou economizar
a vida. Um romance cujo fim é instantâneo ou indolor não é romance.
Não deixe que a saudade sufoque, que a rotina acomode, que o medo
impeça de tentar. Desconfie do destino e acredite em você. Gaste mais
horas realizando que sonhando, fazendo que planejando, vivendo que
esperando porque, embora quem quase morre esteja vivo, quem quase
vive já morreu!” (Luís Fernando Veríssimo) Pense: Como você ocupa a
sua vida? Que sentido você dá à sua vida?
Sabei que o Senhor nos fez, e somos seus, nós somos seu povo. Entrai por
suas portas dando graças, e em seus átrios com hinos de louvor; dai-lhe
graças, seu nome bendizei! Sim, é bom o Senhor e nosso Deus, sua bondade
perdura para sempre, seu amor é fiel eternamente! (Sl 99,3-5)
Oração: Senhor, faz de mim teu instrumento de amor para que te bendiga por tantos benefícios a nós concedidos. Recebe, Senhor, a minha
disponibilidade para que sempre esteja a teu dispor para construir o
bem. Amém!
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A RAPOSA E AS UVAS
Uma raposa, morta de fome, viu alguns cachos de uvas negras maduras
penduradas nas grades de uma viçosa videira. Ela então usou de todos
os seus dotes e artifícios para alcançá-las. Depois de muitas tentativas
e artimanhas não conseguiu alcançar as uvas. Acabou se cansando em
vão, e muito decepcionada decidiu desistir de qualquer outra tentativa
ou sequer procurou alguma outra ajuda qualquer. Deu meia volta e
foi embora. Toda desapontada disse a si mesma: – Ah, as uvas estão
verdes e não maduras como eu pensei. (Lilian Russo) Pense: Você reconhece suas limitações? Você sente que tem limitações?
Disse Jesus: “Buscai em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça e
todas estas coisas vos serão dadas em acréscimo. Não vos preocupeis,
pois, com o dia de amanhã: o dia de amanhã terá as suas preocupações
próprias. A cada dia basta o seu cuidado”. (Mt 6,33-34)
Oração: Senhor, quero entregar todas as ações deste dia em tuas mãos.
Que eu possa estar aberto e acolhê-lo em cada situação vivida. Dá-me
tua graça para eu não desanimar e para abrir-me à cooperação e à solidariedade. Amém!
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“Jesus teve uma confiança incondicional no Pai, cuidou da amizade
com os seus discípulos e, até nos momentos de crise, permaneceu fiel a
eles. Manifestou uma profunda compaixão pelos mais fracos, especialmente os pobres, os doentes, os pecadores e os excluídos. Teve a coragem de enfrentar as autoridades religiosas e políticas do seu tempo;
viveu a experiência de se sentir incompreendido e descartado; experimentou o medo do sofrimento e conheceu a fragilidade da Paixão;
dirigiu o seu olhar para o futuro, colocando-se nas mãos seguras do Pai
e confiando na força do Espírito. Em Jesus, todos os jovens se podem
rever com os seus receios e as suas esperanças, as suas incertezas e os
seus sonhos, confiando-se a Ele.” (Os Jovens, a Fé e o Discernimento
Vocacional, nº 63) Pense: Em quem você encontra inspiração para seu
projeto de vida?
Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos: Simão, chamado
Pedro, e seu irmão, André. Estavam lançando a rede ao mar. Jesus disse:
“Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens”. Eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram. (Mt 4,18-20)
Oração: Senhor, entrego a ti minha vida. Sou jovem, e peço que estejas em mim. Faz com que eu cumpra com a missão que me cabe e assim
possa colaborar para tornar este mundo mais feliz e bonito. Amém!
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Esperança é a atitude proativa que lança a vida para frente. Ter esperança é caminhar na direção da vida e, atraídos pela sua grandeza,
sonhar e contemplar o que nos espera. A esperança sabe que tudo se
renova para o bem daqueles que acreditam e apostam na dignidade da
de nós. Ele, o nosso Deus, alimenta a nossa vida por meio da esperança.
“É tempo de ser esperança. Sou apenas mais um cidadão que acredita
no amor. É tempo de ser esperança. É tempo de comunicar. É tempo de
ser testemunha de Deus neste mundo que não sabe amar. Eu, porém,
acredito que o Reino de Deus vive em mim”, disse Padre Zezinho.
É a esperança que nos alimenta e faz com que cada um ultrapasse o
tempo e o espaço. É a esperança que faz penetrar a imensidão do infinito, leva a olhar para o futuro e cria novas possibilidades. É a esperança que faz esperar contra todos os desafios de cada momento. É a
esperança que nos faz ultrapassar, ver além e já experimentar o novo
que se preanuncia.
DEZEMBRO, MÊS DE ESPERANÇAR. JESUS ARMA SUA TENDA NO
MEIO DE NÓS, FAZ-NOS RENASCER E SERMOS FELIZES!
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UMA HISTÓRIA REAL DE ESPERANÇA
O menino Ayad de 11 anos viu dois de seus amigos serem baleados e
morrerem na Síria. Foi a gota-d’água para o seu pai decidir levar a
família para a Jordânia. A mudança deixou Ayad ansioso, agressivo
e incapaz de estudar. Ao lado de outros 109 meninos e meninas, ele
concluiu a educação informal de três meses e um programa de apoio
psicossocial que lhe permitiu continuar seus estudos e fazer amizades.
“Eles tinham diferentes exercícios de confiança que ajudaram a reduzir minha ansiedade, enquanto fortalecia meu relacionamento com os
novos amigos. Quase não faltei, amei vir aqui!”, disse. O que ele espera para o futuro? “Quero ser professor, assim como meu professor, sr.
Mahmoud. Ele me fez sentir amado e respeitado. Quero fazer outras
crianças terem o que me foi dado.” (revistaplaneta.com.br/historias-de-esperanca/) Pense: O que significa para você ter esperança? Você
tem esperança?
Jesus exultou no Espírito Santo e disse: “Eu te louvo, Pai, Senhor do céu
e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes, e as
revelaste aos pequeninos. Ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho
e aquele a quem o Filho o quiser revelar”. (Lc 10,21-22)
Oração: Senhor, teu Filho está para chegar. Que nosso coração seja
terra boa para recebê-lo. Que cada momento sirva para refletirmos
sobre nossa vida, fazendo com que estejamos preparados para receber
Jesus. Amém!
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“Natal é mais! Nós vamos por esse caminho para encontrar o Senhor,
porque o Natal é um encontro e nós caminhamos para encontrá-Lo
com o coração, com a vida, encontrá-Lo vivo, como Ele é, encontrá-Lo
com fé”. (Papa Francisco) O Natal é um encontro. Um encontro com
Jesus, o Menino Deus que traz consigo a boa notícia de um Deus que
está presente e caminha com a humanidade. Para melhor se preparar
e novamente reviver o nascimento de Jesus, precisamos ir ao encontro daqueles que neste momento estão sozinhos, sem conforto, sem
amparo, sofrendo. Jesus é a presença real e diária que acolhe, conforta, cura e dá a alegria. Como seus seguidores temos o compromisso de
ser e de fazer o mesmo que Jesus fez. Pense: Como você se prepara para
esperar Jesus?
Jesus perguntou: “Quantos pães tendes?” Eles responderam: “Sete, e
alguns peixinhos”. Jesus mandou a multidão se sentar no chão. Depois
pegou os sete pães e os peixes, deu graças, partiu-os, e os deu aos discípulos, e os discípulos, às multidões. Todos comeram, e ficaram satisfeitos.
(Mt 15,34-37)
Oração: Senhor, agradeço por poder viver plenamente o teu nascimento entre nós. Que possamos nos preparar para o teu Natal e com
ele sentir a tua presença que sempre nos acompanha. Amém!
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PONTES E BELEZAS
“Existe quem é capaz de construir pontes entre os seres humanos. São
trabalhos que repercutem durante muitos anos, e ajudam as pessoas
a crescerem. Tudo o que tenho devo compartilhar, como a beleza da
música da ópera. Quando estou no palco, um laço fino, mas suficientemente forte, permite-me comunicar a beleza da poesia. A beleza
ajuda-nos a ficar mais perto de Deus. Ela pode não ter a força de uma
ponte, mas tem a utilidade de uma passarela que – mesmo aparentemente frágil – cumpre sua missão de transportar os homens sobre
águas turbulentas”. (François) Pense: O que significa ser ponte? Como
você pode ser ponte?
Disse Jesus: “Quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como
um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva,
vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu,
porque estava construída sobre a rocha”. (Mt 7,24-27)
Oração: Senhor, que a tua chegada nos fortaleça e seja para nós motivo de muita alegria e paz. Dá-nos a tua benção para que nos acompanhe na espera do teu nascimento entre nós. Amém!
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A felicidade é o caminho! Assim, aproveite todos os momentos que
você tem. E aproveitará mais se você tem alguém especial para compartilhar, especial o suficiente para passar seu tempo; e lembre-se de
que o tempo não espera ninguém. Pare de esperar até que você termine a faculdade; até que você volte para a faculdade; até que você perca 5 quilos; até que você ganhe 5 quilos; até que você tenha filhos; até
que seus filhos tenham saído de casa; até sexta à noite; até segunda de
manhã; até que você tenha comprado um carro ou uma casa; até que
seu carro ou sua casa tenham sido pagos; até o próximo verão, outono,
inverno; até que você esteja aposentado; até que sua música toque; até
que você morra. E decida que não há hora melhor para ser feliz do que
agora mesmo. Lembre-se: “Felicidade é uma viagem, não um destino”.
(Autor desconhecido) Pense: O que faz você feliz?
Jesus perguntou-lhes: “Vós acreditais que eu posso fazer isso?” Eles responderam: “Sim, Senhor.” Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: “Faça-se
conforme a vossa fé”. E os olhos deles se abriram. (Mt 9,28-30)
Oração: Senhor, que neste Advento saibamos esperar com alegria o
encontro contigo. Visita nossa casa. Fica ao nosso lado. Alegra e consola a todos. E que tu, a Luz do mundo, ilumines os que ainda vivem
nas trevas. Amém!

259

DEZEMBRO

FELICIDADE É UMA VIAGEM

Acolhida 2020 - Ensino Fundamental II e Ensino Médio

DEZEMBRO

07

SEG

ADVENTO
Advento é um tempo de espera do acontecimento do Natal de Jesus.
Para o cristão é um tempo de preparação, de expectativa e de muita
alegria. Esperar o nascimento de Jesus é promover entre nós a fraternidade e a paz. Razão pela qual este é mais um momento, uma grande
oportunidade de mudança, em relação à nossa vida como um todo.
Advento é o tempo da abertura total de Deus para conosco. Isto nos
propõe pensar em mudança, em renovar a vida. Advento pode significar um novo ano de vida, uma nova esperança, pois Jesus nasce no
meio de nós. Vamos voltar nosso olhar para o Menino que vai chegar e
cheios de amor e esperança vejamos além, vejamos a chegada de nosso
Salvador. Pense: Como você está se preparando para o Natal de Jesus?
Disse Jesus: “Para que saibais que o Filho do homem tem na terra poder
de perdoar os pecados, eu te digo: levanta-te, pega o leito e vai para casa”.
Imediatamente, diante deles, o paralítico se levantou, tomou o leito e foi
para casa, louvando a Deus. (Lc 5,24-26)
Oração: Senhor, fala ao nosso coração para que aprendamos a fazer o
bem e praticar sempre o que é de direito e a compaixão. Que possamos
ser a presença que alivia e acolhe os que sofrem. Amém!
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A festa de Nossa Senhora da Conceição é uma oportunidade para aprofundar o mistério da nossa vida humana. Na “Laudato si” (nº 240), o
Papa Francisco diz que “a pessoa humana mais cresce, mais amadurece e mais se santifica à medida que entra em relação, quando sai de si
mesma para viver em comunhão com Deus, com os outros e com todas
as criaturas. Assim, assume em sua própria existência esse dinamismo
que Deus imprimiu n’Ela desde a criação. Tudo está conectado e isso
nos convida a uma solidariedade global.” A festa de Maria Conceição
é para dizer que Maria foi concebida sem pecado e, no encontro com a
humanidade, mostrar Deus que nos quer livre do que escraviza. Pense:
Você é encontro, partilha, convivência e ajuda para quem precisa?
O anjo entrou onde Maria estava e disse: “Alegra-te, cheia de graça, o
Senhor está contigo!” Maria ficou perturbada e começou a pensar qual
seria o significado da saudação. O anjo disse: “Não tenhas medo, Maria,
porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz
um filho, a quem porás o nome de Jesus”. (Lc 1,28-32)
Oração: Deus eterno e todo-poderoso, que concebeste tua Mãe livre
do pecado, dá-nos viver e fazer a tua vontade em nossa vida. Que estejamos abertos para acolher-te e acolher uns aos outros. Amém!
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UMA HISTÓRIA REAL DE ESPERANÇA
Najwa, 10 anos, chegou ao acampamento depois de sofrer um golpe
terrível. “Meu pai morreu na Síria. Durante o cerco em nossa cidade
pelos exércitos em guerra, ele saiu para conseguir comida, porque
estávamos morrendo de fome, mas ele não voltou vivo. Foi quando
minha mãe decidiu levar-nos para a Jordânia.” Ela tem feito enormes
avanços na escola. Suas notas de início era 1 em matemática e 0 em árabe. No final do ano, Najwa teve 10 nas duas matérias. Perguntado sobre
sua esperança para o futuro, ela respondeu: “Quero ser professora de
pintura. Não vou abandonar meu sonho.” (revistaplaneta.com.br/historias-de-esperanca) Pense: Qual é sua esperança para o futuro?
“Com quem haveis de me comparar e a quem seria eu igual?” – fala o
Senhor. O Senhor é o Deus eterno que criou os confins da terra; ele não
falha nem se cansa, insondável é sua sabedoria. Os que esperam no Senhor
renovam suas forças, criam asas como as águias, correm sem se cansar,
caminham sem parar. (Is 40,25;28;31)
Oração: Senhor, lembra-te com amor de nós. Visita nossa casa. Fica
ao nosso lado. Alegra e consola a todos. E que a tua luz ilumine os que
sofrem. Ensina-nos a partilhar a solidariedade e o amor.
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Diz a tradição que a árvore de Natal surgiu na Europa, mais precisamente na Alemanha durante a Idade Média. Certo dia um alemão
chamado Martinho Lutero, padre e professor de Teologia, andava
calmamente por uma floresta de pinheiros, olhou para o céu e o viu
coberto de centenas de estrelas brilhantes. Lutero ficou tão encantado
que decidiu pegar um pinheiro e colocar enfeites de Natal para a celebração do nascimento do Menino Jesus. Até hoje, muitos enfeites são
colocados na árvore de natal. Em muitas são colocadas bolas coloridas,
bonecos feitos de madeira, uma estrela, a que guiou os reis magos até
o local de nascimento de Jesus. O que sabemos é que há muitas outras
versões para a história da árvore de Natal, esta é a mais conhecida e
difundida entre os cristãos. Pense: Como você prepara o nascimento
de Jesus em seu coração?
Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tomo pela mão e te digo: “Não temas; eu
te ajudarei. Não tenhas medo, não temais, homens de Israel. Eu vos ajudarei”, diz o Senhor e Salvador, o Santo de Israel. (Is 41,13-14)
Oração: Deus, envia-nos teu Filho, para que nos manifeste a verdade,
nos ensine a honestidade no comportamento, nos enriqueça com o
tesouro de sua graça e nos faça todos filhos teus para sempre. Amém!
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O ÚNICO DEVER
Uma jornalista perseguia o escritor francês Albert Camus, querendo que explicasse detalhadamente o seu trabalho. O autor do livro “A
Peste” se recusava: “Eu escrevo, e os outros julgam como entendem”.
Mas a jornalista não sossegava. Certa tarde conseguiu encontrá-lo
num café em Paris e disse: “A crítica viva acha que o senhor nunca
aborda um tema profundo”. “Eu lhe perguntaria agora: se tivesse que
escrever um livro sobre a sociedade, aceitaria o desafio?” “Claro”, respondeu Camus. “O livro teria cem páginas. Noventa e nove seriam
em branco, pois não há o que dizer. No final da centésima página, eu
escreveria: o único dever do homem é amar”. (Autor desconhecido)
Pense: Qual é o maior dever de sua vida?
Isto diz o Senhor, o teu libertador, o Santo de Israel: “Eu, o Senhor teu
Deus, te ensino coisas úteis, te conduzo pelo caminho em que andas. Ah,
se tivesses observado os meus mandamentos! Tua paz teria sido como um
rio e tua justiça como as ondas do mar”. (Is 48,17-18)
Oração: Vem, Senhor! Vem nosso Salvador. Luz que vem iluminar
nosso caminho, desperta a nossa fé adormecida, que a justiça e a paz
habite em tudo que façamos, para que estejamos abertos à tua presença no meio de nós. Amém!
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“Recebemos a notícia de que uma família vinha da Alemanha, em
época de guerra, e iria morar em uma pequena casa sem pintura e
com móveis velhos. A família já tinha sofrido tanto e decidimos agir.
Convidamos os amigos e trabalhamos juntos para dar uma recepção
melhor para os novos vizinhos. Um dos amigos disse que poderia conseguir tinta, então se responsabilizou por pintar a casa; outro disse que
poderia conseguir doações de móveis; as mulheres fizeram uma bela
árvore de Natal e encheram os armários de comida. Foi surpresa para
a família que esperava encontrar uma casinha simples e viram a bela
pintura que alegrava o ambiente, a lareira acesa que aquecia a casa, os
armários com comidas e uma linda árvore de Natal. Enquanto voltávamos para casa, nenhuma palavra era dita, até que alguém quebrou o
silêncio e perguntou: ‘Esse também é o melhor Natal que vocês já tiveram?’ O sentimento de gratidão encheu o coração de todos e sentimos
o espírito do Natal.” (Thomas Monson) Pense: Qual é o sentimento que
define o Natal para você?
Aquele que ouve as palavras de Deus e conhece os pensamentos do
Altíssimo, vê o que o Poderoso lhe faz ver e seus olhos se abrem. Eu o vejo,
não agora; o contemplo, porém ainda não de perto. (Num 24,16-17)
Oração: Senhor, conduze-nos à vida. Que todos vejamos tua salvação.
Prepara, Senhor, em nossos corações, um caminho e um lugar para
tua Palavra que há de vir. Que saibamos te receber e compartilhar uns
com os outros. Amém!
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MARANATHA!
As primeiras comunidades cristãs, conforme está no livro do
Apocalipse, tinham uma oração muito curta que expressava o desejo do seu coração. Diziam elas: ‘Maranatha! Vem, Senhor Jesus!’ (Ap
22,20). Com o tempo este desejo ficou longe e até foi se perdendo e esvaziando o sentido profundo da espera do Senhor. Precisamos entender
que Advento é tempo de espera da vinda de Jesus, o Filho de Deus e
nosso Salvador e que nossa atitude deve ser de acender e renovar em
nós o desejo e o ânimo desta espera. A prece das primeiras comunidades cristãs, que repetiam sem cessar era “Vem, Senhor Jesus”. Hoje
este desejo colocado em prece também pode ajudar a animar a nossa
esperança. Do ponto de vista humano, a espera e a preparação de um
acontecimento importante na vida é tão grandioso quanto o próprio
evento. Pense: Que importância tem o tempo do Advento para você?
Jesus disse: “Em verdade vos digo, os publicanos e as prostitutas vos precedem no Reino de Deus. Porque João veio até vós, num caminho de justiça,
e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas
creram nele”. (Mt 21,31-32)
Oração: Senhor, que a presença de teu Filho, já próximo, nos renove.
Que possamos nos preparar para um encontro profundo e especial
contigo neste Natal. Maranatha! Vem, Senhor Jesus! Amém!
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Em meio ao frio e à neve da cidade de Londres, à véspera do Natal,
todos se preparam para a celebração do nascimento de Jesus. As donas
de casa se ocupam alegremente com assados. Os homens, ansiosos,
não veem a hora de voltar para casa. E as crianças perdem o sono pensando nos presentes. Apenas uma pessoa não parece feliz com o Natal:
o velho Scrooge. Ele é um homem de negócios sovina, ranzinza e solitário. Não vê razão para tanta alegria e inquieta-se apenas com a folga
que terá de dar a seu secretário. Mas ele recebe a visita fantasmagórica de Marley, seu falecido sócio, que se arrepende de ter passado a
vida inteira atrás do dinheiro. E assim, o amigo Marley leva Scrooge
para uma viagem inesquecível e sem retorno. (Charles Dickens) Pense:
Qual o real significado do Natal?
Jesus respondeu: “Ide contar a João o que vistes e ouvistes: os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e a Boa Nova é anunciada aos pobres”.
(Lc 7,22-23)
Oração: Senhor, sei que tua sombra sempre me protege e que tu me
aconselhas. Sei que és Pai e me ajudas. Senhor, que a tua vontade me
dirija, me ajuda a edificar a vida e a ser fiel ao teu chamado e à missão
que me cabe. Amém!
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ENQUANTO ESPERA
“Advento é o tempo que nos é concedido para acolher o Senhor que vem
ao nosso encontro, também para verificar o nosso desejo de Deus, para
olhar em frente e nos preparar para o regresso de Cristo. Ele voltará
a nós na festa do Natal, quando fizermos memória da sua vinda histórica na humildade da condição humana; mas vem dentro de nós todas
as vezes que estamos dispostos a recebê-lo”. (Papa Francisco) Senhor,
prepara-nos para te acolher. Para te receber não há nada de extraordinário a fazer. Basta ter um coração límpido. Basta ter um olhar doce.
Basta colocar nos lábios o sorriso e a alegria. Basta abrir as mãos para
dar e repartir. Basta ser atencioso e fiel à tua Palavra. Basta amar,
sem medir ternura. Basta ouvir teu apelo. Podes vir, Senhor, estamos
à tua espera. Pense: Tu estás preparado para acolher o Menino que
irá nascer?
Juntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi Israel, vosso pai! O cetro não será
tirado de Judá, nem o bastão de comando dentre seus pés, até que
venha Aquele a quem pertencem, e a quem obedecerão todos os povos.
(Gen 49,2;10)
Oração: Vem, Senhor, e dá-nos tua paz. Que tua visita nos renove
de novo para caminhar na verdade. Pedimos-te pelo mundo inteiro: sabes de suas guerras, de suas fomes, de todos seus problemas.
Livra-nos, Senhor, de todo o mal. Amém!
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“Advento é o tempo que nos foi dado para acolher o Senhor que vem ao
nosso encontro, para reconhecê-lo nos irmãos e para aprender a amar.
Estar atentos e vigilantes são os pressupostos para não continuar a nos
‘desviar para longe dos caminhos do Senhor’, perdidos nos nossos
pecados e nas nossas infidelidades; estar atentos e ser vigilantes são as
condições para permitir que Deus irrompa na nossa existência, para
lhe restituir significado e valor com a sua presença cheia de bondade
e ternura.” (Papa Francisco) Pense: Que aprendizados marcaram sua
vida neste ano?
Disse o anjo: “Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois
ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Eis que a virgem conceberá e
dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa: Deus está conosco”. (Mt 1,21-23)
Oração: Senhor, com esperança e confiança, entrego-te a vida que
me deste. Vem Senhor Jesus, vem. Esperamos tua voz e teu olhar, tua
vida e teu amor para nos guiar. Vem Senhor, sê nosso Deus Salvador.
Amém!
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O NATAL
Celebrar o Natal é celebrar a eterna solidariedade de Deus para com
a humanidade. Natal é o dia da certeza, da confiança e da esperança,
pois Deus veio habitar no meio de nós, e encher-nos da possibilidade
de um mundo novo. Deus é solidário conosco e nos quer solidários
com Ele. O importante, o essencial, é que Jesus realmente nasça em
nossos corações de uma maneira nova, renovadora, e que a partir daí,
possamos sempre caminhar na sua luz solidária e que nos quer também solidários uns com os outros. Pense: O que você precisa ainda
fazer para celebrar o seu Natal?
Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou: “Bendita és tu entre as
mulheres e bendito é o fruto do teu ventre! Como posso merecer que a mãe
do meu Senhor me venha visitar? Bem-aventurada aquela que acreditou,
porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu”. (Lc 1,41-45)
Oração: Senhor, faz que quantos estiverem conosco, nesta jornada,
contemplem e recebam a tua bondade e ternura. Jesus, vem ao nosso
encontro e transforma nossos corações. Amém!
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O nosso menino nasceu em Belém. Nasceu tão somente para querer
bem. O nosso menino nasceu sobre as palhas. Mas a mãe sabia que
ele era divino. O nosso menino vem para sofre a morte na cruz. Seu
nome é Jesus. Por nós ele aceita o humano destino: Louvemos a glória de Jesus menino. (Manuel Bandeira). Pense: Quando celebramos
o Natal, algo diferente acontece dentro de nós e nos contagia. O Natal
nos leva à mudança, à simplicidade e à busca do essencial. Essa busca
observamos no pequeno presépio. Por Ele podemos nos perguntar por
que Deus, sendo tão grande e poderoso, foi nascer justamente em um
lugar tão simples?
Maria disse: “A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva.
Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o
Todo-poderoso fez grandes coisas em meu favor”. (Lc 1,46-49)
Oração: Menino Deus, eis-nos; obrigado por ter se encarnado para nos
salvar. Pedimos pelas famílias, olha para teus filhos, ouve nossa prece.
Pedimos pelas crianças, para que o mundo as acolha, cuide e proteja.
Amém!
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