03 de outubro
QUERES OFERECER-TE A DEUS?
Bom dia! Começamos o mês de outubro, mês dedicado às missões, aos missionários e também o mês de
Nossa Senhora do Rosário. Recordamos o local Fátima e o Santuário onde estivemos como Comunidade
Educativa nos dias 28 e 29 de setembro.
Texto
Em pleno Centenário das Aparições de Nossa Senhora em Fátima, é com muita alegria que a Ir. Linda que
ontem escutamos, entregue a sua vida a Jesus, para sempre, respondendo como os pastorinhos à
pergunta «Queres oferecer-te a Deus?» E a sua resposta é pronta como a dos pastorinhos - SIM

Reflexão
Que bom que ainda existem jovens que não têm medo de dizer SIM a Jesus e de entregar a sua vida para a
O anunciar a tantas pessoas que não O conhecem ou já O conhecem mas precisam de ser recordadas que
precisam de ser felizes com Jesus e Maria.

Oração
Com certeza alguns de vocês fizeram o trabalho de casa que a Ir. Linda pediu. Vamos rezar por ela esta
semana…
Avé-Maria… Nossa Senhora do Rosário de Fátima…. Rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo.

# Não temas! Transforma o
mundo!

04 de outubro
TESTEMUNHO DA IR. LINDA
Bom dia! E muita alegria. Na segunda-feira tivemos um bom dia com uma partilha muito bonita da Ir.
Linda. Encontramo-nos ainda na onda da pergunta que a Ir. Linda vai responder no dia 7 de outubro, a
mesma dos pastorinhos. Mas o que é oferecer-se a Deus?
Texto
Para os pastorinhos, oferecer-se a Deus era também fazer pequenos e grandes sacríficos para que o
coração dos que fazem o mal pudesse mudar. Foi muitas vezes suportar toda aquela gente que desde a
segunda aparição nunca mais nos deixava em paz, pedindo tantas coisas e recados para Nossa Senhora.
Foi também fazer pequenos gestos de bondade a pessoas que não nos eram simpáticas, ou simplesmente
obedecer imediatamente à mãe quando ela pedia alguma coisa! Estes são alguns aspetos da vida dos
pastorinhos.

Reflexão
Vamos ficar com o testemunho da Ir. Linda num vídeo.

https://youtu.be/S-iuc1sRgTY
Oração
Avé-Maria… Nossa Senhora do Rosário de Fátima…. Rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo.

# Não temas! Transforma o
mundo!

06 de outubro
NA TUA MISSÃO
Bom dia! No Evangelho do próximo domingo, Jesus conta-nos uma parábola que nos quer transmitir uma
mensagem. Utiliza uma pequena história para que a sua mensagem chegue mais perto daqueles que a
estão a escutar.
Texto
Do Evangelho segundo São Mateus (Mt 21,33-43)
Naquele tempo, disse Jesus: «Ouvi outra parábola: Havia um proprietário que plantou uma vinha, cercou-a
com uma sebe, cavou nela um lagar e levantou uma torre; depois, arrendou-a a uns vinhateiros e partiu
para longe. Quando chegou a época das colheitas, mandou os seus servos aos vinhateiros para receber os
frutos. Os vinhateiros, porém, lançando mão dos servos, espancaram um, mataram outro, e a outro
apedrejaram-no. Tornou ele a mandar outros servos, em maior número que os primeiros. E eles trataramnos do mesmo modo. Por fim, mandou-lhes o seu próprio filho, dizendo: ‘Respeitarão o meu filho’. Mas os
vinhateiros, ao verem o filho, disseram entre si: ‘Este é o herdeiro; matemo-lo e ficaremos com a sua
herança’. E, agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e mataram-no”.
Reflexão
 A primeira coisa a ficar gravada desta parábola, e a mais importante, é que o dono da vinha
preocupa-se com ela. Não a quer deixar ao abandono.
 O proprietário é Deus; Jesus é o filho, os vinhateiros os que fazem mal a o filho.
 Também hoje, como ontem, Jesus continua a não ser acolhido e há quem o continue a matar ou
maltratar o mundo e o irmão.
 Pensa no teu dia-a-dia: sempre que Jesus te quer falar, que está próximo de ti através de algum
amigo, tu escuta-lo?
Oração
Jesus, hoje quero agradecer-Te com Maria, nossa Mãe, por tantas oportunidades que me dás.
Avé-Maria… Nossa Senhora do Rosário de Fátima…. Rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo.

# Não temas! Transforma o
mundo!

