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2ª feira, 16 de abril de 2018
TEMPO PASCAL
INTRODUÇÃO
A Páscoa não é apenas o ‘Domingo de Páscoa’, é todo o tempo que vai desde esse domingo até ao Domingo de
Pentecostes. No total, são 50 dias em que recordamos de forma especial a Ressurreição de Jesus e os tempos
que se seguiram. Hoje vamos escutar um texto dos Atos dos Apóstolos onde Pedro fala ao povo da Judeia sobre
a Ressurreição de Jesus.
TEXTO - Atos 2, 14.22-33
No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, com os onze Apóstolos, ergueu a voz e falou ao povo: «Homens da Judeia
e de Jerusalém, compreendei o que está a acontecer e ouvi as minhas palavras: Jesus de Nazaré foi um homem
acreditado por Deus junto de vós com milagres, prodígios e sinais, que Deus realizou através d’Ele, como sabeis.
Depois de entregue, vós destes-Lhe a morte, cravando-O na cruz pela mão de gente perversa. Mas Deus
ressuscitou-O, livrando-O dos laços da morte. Foi este Jesus que Deus ressuscitou e disso todos nós somos
testemunhas.»
REFLEXÃO
Pedro, que tinha negado Jesus nos momentos antes da morte, é agora quem incita o povo a recordar a vida de
Jesus na Terra e a sua Ressurreição.
A vida e ressurreição de Jesus não foram acontecimentos que se deram às escondidas; pelo contrário, muitos
testemunharam esses momentos e assim os fizeram chegar até aos dias de hoje. Também nós podemos e
devemos anunciar que a Ressurreição de Jesus foi um acontecimento que mudou a história da humanidade.
ORAÇÃO
Senhor, que eu acredite sem ver e seja testemunha da tua ressurreição.
Pai-Nosso…
São João Bosco…rogai por nós
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ámen.

3ª feira, 17 de abril de 2018
A SEMANA DE ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES
INTRODUÇÂO
A Semana de Oração pelas Vocações 2018 tem como tema «Escutar, discernir, viver o chamamento do Senhor»,
é de âmbito mundial, e realiza-se de 15 e 22 de abril. Vocação ao sacerdócio, matrimónio, vida consagrada ou
laical.
O Papa na sua mensagem explica que «escuta, discernimento e vida» “servem de moldura também ao início da
missão de Jesus”- “Passados os quarenta dias de oração e luta no deserto, visita a sua sinagoga de Nazaré e,
aqui, põe-Se à escuta da Palavra, discerne o conteúdo da missão que o Pai Lhe confia e anuncia que veio realizála «hoje» (cf. Lc 4, 16-21)”, exemplificou Francisco.

VÍDEO
Este é o canto para a semana de oração pelas vocações na Igreja “É Cristo que me chama a ser Feliz”
https://youtu.be/PkcZPRDFSbI

ORAÇÃO

4ª feira, 18 de abril de 2018
A SEMANA DE ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES
INTRODUÇÃO

ESCUTAR | DISCERNIR | VIVER
São as palavras-chave para a 55 semana de Oração pelas Vocações, propostas pelo Papa.

REFLEXÃ0 – explorar o cartaz: a importância de escutar|discernir|viver - para bem escolher uma opção de
vida.

5ª feira, 19 de abril de 2018
SOMOS UM
INTRODUÇÃO
Como estou a crescer? A ser homem ou mulher? Como aceito os desafios do crescimento para ser feliz. Já
pensei no sonho que Deus guarda para mim?

CANTO - https://youtu.be/JYstZQ7x4a4

Ao passar a vida, eu sei que nem tudo vai ser

Posso ser igual a mim, ou terei de desistir

como sonhei.

de ser assim?

Ter caminho p’ra fazer e um plano, sem saber

Confiar no coração, ou no plano que Deus

ser “Mais alguém”.

tem para mim?

E vais ver, vais sentir,

Mesmo os que aqui não estão

não precisas desistir

de ti esperam, com razão,

quando a vida te pára e diz “Não!”

teu rumo tu estás a traçar.

Pois Eu estou junto a ti,

Seres alguém, seres feliz,

dou-te a Força que há em mim,

porque “Alguém” assim o quis,

tu és mais do que um só – somos Um!

seres um “mais” para ti: somos um!

Somos Um, somos Um, somos Um…

Somos um, eu e tu,

(eu e tu somos um)

como a terra e o céu,
unidos pelo mesmo sol.

Posso ser igual a mim, ou terei de desistir

E de ti vais colher

de ser assim?

o orgulho de crescer

Confiar no coração, ou no plano que Deus
tem para mim?

ORAÇÃO
Rezar a oração pelas vocações

e sorrires quando vires que somos um!

6ª feira, 20 de abril de 2018
VOCAÇÃO DE LEIGOS
INTRODUÇÃO - A família é muito importante para a descoberta da vocação que Deus tem para nós. Escutemos
um testemunho.
TEXTO
Somos uma família católica, abençoada com seis filhos na Terra e um no Céu. Procuramos viver a fé com
simplicidade e generosidade. Queremos partilhar com outras famílias a alegria de sermos Igreja.
Faz este mês sete anos que deixámos os arredores de Aveiro para virmos morar em Mogofores. Nessa altura
andávamos cansados - O Tomás morrera há um ano, o David era bebé, a minha profissão de professora faziame cirandar de escola em escola. Antes de irmos pela primeira vez à missa aqui, o Niall sugeriu-me:
- Teresa, acho que estamos a precisar de umas "férias paroquiais", ou seja, acho que não nos devemos envolver
já nesta nova paróquia. Por favor, não te ofereças já para trabalho nenhum! Vamo-nos dar um tempo e ganhar
algumas raízes aqui primeiro, OK?
Prometi-lhe que sim. No final da missa, dirigi-me ao sacerdote para lhe apresentar a minha família.
- Bem-vindos! - Respondeu-me o padre José Fernandes- Vejo que têm três filhos... E vão frequentar a
catequese?
- Sim, senhor padre. O Francisco acaba de fazer a primeira comunhão!
- Ah, que bom! O que nós precisávamos mesmo era de catequistas. Por acaso não estão interessados...?
- ... Bem... Acho que não...
- Que pena! É sempre assim. Quem pode não sabe, quem sabe não pode...
Respirei fundo:
- Está bem, senhor padre, seremos catequistas se assim deseja!
E por acaso sabem tocar algum instrumento, cantar...? O nosso coro está tão fraquinho!
Respirei fundo novamente, e nem me atrevi a olhar para o Niall:
- Bem, senhor padre, eu estou habituada a conduzir coros infantis... Toco guitarra, canto, isso tudo!
- Fantástico! Então domingo conto já consigo aqui na condução do coro e da assembleia!
Quando saí da igreja olhei pela primeira vez para o Niall. Ele abanava a cabeça, mas tinha um sorriso nos lábios:
- Tu nunca ouves nada do que te digo, pois não?
E cá estamos hoje ainda, na catequese, no coro, no trabalho com as famílias, no grupo de oração, onde for
necessário! "Fazei tudo o que Ele vos disser" (Jo 2, 5) disse Maria aos serventes, nas Bodas de Caná!

(Escrito por Teresa Power, in https://umafamiliacatolica.blogs.sapo.pt/vocacao-de-leigos-76637)

