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2ª feira, dia 16 de outubro de 2017
Ser missionário é SERVIR
INTRODUÇÃO

Bom dia! Serviço não é “apenas” estar disponível para os outros. Devemos querer mais! Diz-nos o Papa
Francisco que o serviço é caminho de amor, basta olhar para Jesus para percebermos isso mesmo. Foi Ele
que nos deu o maior exemplo de serviço aos outros. Missão é servir.
Na ação missionária existe uma troca mútua de presentes entre os missionários e as pessoas com quem eles
trabalham. Missão não é apenas fazer coisas para as pessoas. É, em primeiro lugar, uma questão de estar
com as pessoas, e também ouvi-las e compartilhar com elas. Missão é doação.

VÍDEO
https://www.youtube.com/watch?v=hqxQlCBusz8

REFLEXÃO

Jesus não se limitou a dizer aquilo que deveríamos fazer. Deu ele próprio o exemplo de como o serviço
Muitas vezes as palavras não bastam para transformar positivamente aqueles
que nos rodeiam, são preciosos atos concretos e verdadeiros. Não é necessário apregoar aos sete ventos que
acabaste de ajudar alguém que necessitava. O importante é ajudar, e se o fizeste: ainda bem! Estás de
parabéns! Tu sabes que o fizeste e a pessoa ajudada também, isso basta. “A partilha e a doação são um estilo
de vida” diz o Papa Francisco. Tu praticas este estilo de vida?

ORAÇÃO

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
- Senhor Jesus, tal como tu, queremos ser exemplo de doação, partilha e serviço para os outros.
Pai nosso…
São João Bosco, rogai por nós.

3ª feira, dia 17 de outubro de 2017
UMA PARAGEM NO CAMINHO
INTRODUÇÃO
Continuamos a recordar as missões e atitudes a desenvolver em nós. Segue-se a seguinte história:

TEXTO
Num país longínquo, houve uma vez uma época de grande pobreza, onde só alguns ricos podiam viver sem
problemas.
Aconteceu um dia que as caravanas de três daqueles ricos coincidiram ir juntas durante uma viagem
chegando a uma aldeia onde a pobreza era extrema. Era tal a situação que provocou reações diferentes em
cada um deles e todas muito intensas.
O primeiro rico não pode suportar aquilo que via, de forma que agarrou no ouro todo e nas joias que levava
no carro, que eram muitas, repartiu-as, não ficando entre eles. A todos desejou a melhor das sortes e partiu.
O segundo rico, ao ver aquela situação desesperada, parou e fez parar todos os criados, ficando apenas o
tempo justo para chegar ao seu destino. Entregou àquela gente tudo o que levava para comer e beber, pois
via que o dinheiro de pouco lhes serviria. Despediu-se depois de ter conferido que cada um tinha recebido a
sua parte e tinham comida para um certo tempo.
O terceiro, ao ver aquela pobreza, acelerou o passo e nem sequer se deteve. Os outros ricos, caminhavam
juntos pelo caminho e comentaram a sua pouca humanidade e falta de solidariedade. Menos mal que tinham
lá estado eles e tinham ajudado aqueles pobres…
Ao terceiro dia, cruzaram-se com o terceiro rico, que agora viajava em sentido oposto. Continuava a caminhar
rapidamente, mas os seus carros tinham mudado o ouro e as mercadorias por alfaias agrícolas, ferramentas
e sacos de variadas sementes e grãos e dirigia-se para a aldeia, ajudando a lutar contra a pobreza.

REFLEXÃO
Isto acontece nestas situações de história, mas também o vivemos hoje. Há tanta gente generosa, mesmo
individualmente para que se veja o muito que dão, mas nem querem saber de quem o recebe. Outros,
também generosos, tratam de ajudar realmente quem os rodeia, mas só para se sentirem melhor por terem
feito boas obras. E há outros, os melhores, que se preocupam de verdade em melhorar a vida daqueles a
quem ajudam e dão o que vale muito mais do que o dinheiro: o seu tempo, o seu entusiasmo, a sua vida.
ORAÇÃO
Pelos missionários, religiosos e leigos, Avé Maria…Nossa Senhora Auxiliadora…Rogai por nós! Em nome do
Pai e do Filho e do Espírito Santo.

4ª feira, dia 18 de outubro de 2017

INTRODUÇÃO
Bom dia. Muitas vezes questionamo-nos que não sabemos bem o que podemos fazer para ajudar os outros.
Há tantos serviços para os quais nos podemos dispor. Basta estarmos atentos aos nossos talentos e
responder aos apelos do nosso coração. Na Igreja Católica, há diferentes carismas para servir a Deus e à
humanidade.

VÍDEO
https://www.youtube.com/watch?v=svFA1Bf25JU

REFLEXÃO


Neste vídeo vemos muitos carismas e serviços que a igreja católica dispõe em dedicação ao próximo.



S. Paulo, ao falar dos serviços, dizia que a é como um corpo. Quando um membro não funciona ou
está doente todo o corpo sente.



O mesmo acontece na igreja e na sociedade: quando um serviço não é bem cumprido ou falha, isso
tem repercussões no seu funcionamento.



D. Bosco dizia: «não devo dizer: não me cabe a mim fazer, mas “Eu faço”!»



Todos temos uma missão, algo para o qual daremos o nosso contributo. Fiquemos atentos.

ORAÇÃO

Peçamos a Deus que desperte em nós a vontade de darmos o melhor de nós em prole do outro.
Avé Maria…
São João Bosco, rogai por nós.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

5ª feira, dia 19 de outubro de 2017

VER PARA ACREDITAR
INTRODUÇÃO
Como cristãos, é nosso dever dar testemunho do poder do amor de Deus nas nossas vidas. Jesus pede a
cada um de nós ajuda para espalhar esse amor, começando por viver as suas palavras para depois as pôr
em prática.

TEXTO
Uma vez, chegou um missionário a uma aldeia indígena. Os habitantes receberam-no com todas as
atenções e dispuseram-se a escutá-lo. Disse-lhes:
- Trago-vos uma Boa Nova, a notícia de um Deus que é Pai. Ele ama muito a todos e a cada um de nós.
Todos continuavam em silêncio. O missionário continuou:
- Esta notícia do amor de Deus foi-nos comunicada pelo seu filho Jesus Cristo.
O missionário, depois de alguns momentos de silêncio, perguntou:
- Quereis aceitar esta notícia do amor de Deus por cada um de nós?
Foi então que o chefe da povoação respondeu em nome de todos:
- Fique connosco uns dias e, se viver verdadeiramente o que nos quer ensinar, então voltaremos a escutá-lo.
O missionário entendeu a lição. Percebeu que tinha de fazer como Jesus, viver no meio desse povo.
E assim fez. Quando as pessoas o viram a amar de todo o coração e a servir com todas as forças, começaram
a acreditar que Deus é amor e a todos nos ama.

REFLEXÃO
O Evangelho do amor de Deus anuncia-se, primeiramente, com o testemunho de uma vida nova e feliz. As
nossas ações devem ser o reflexo das nossas convicções.
Sou coerente na medida em que vivo aquilo em que acredito?

ORAÇÃO
Avé, Maria,… Nossa Senhora Auxiliadora….. rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo

6ª feira, dia 20 de outubro de 2017

EVANGELHO DO PRÓXIMO DOMINGO - Evangelho segundo São Mateus (Mt 22, 15-21)

INRODUÇÃO
Talvez alguns já tenham ouvido a expressão “a César o que é de César”, esta expressão foi dita por Jesus e
vamos conhecer em que contexto no evangelho do próximo domingo.

TEXTO
“Naquele tempo, os fariseus reuniram-se para deliberar sobre a maneira de surpreender Jesus no que
dissesse. Enviaram-Lhe alguns dos seus discípulos, juntamente com os herodianos, e disseram-Lhe: «Mestre,
sabemos que és sincero e que ensinas, segundo a verdade, o caminho de Deus, sem te deixares influenciar
por ninguém, pois não fazes distinção de pessoas. Diz-nos o teu parecer: É lícito ou não pagar tributo a
César?». Jesus, conhecendo a sua malícia, respondeu: «Porque Me tentam enganar? Mostrai-me a moeda
do tributo». Eles apresentaram-Lhe um denário e Jesus perguntou: «De quem é esta imagem e esta
inscrição?». Eles responderam: «De César». Disse-Lhes Jesus: «Então, dai a César o que é de César e a Deus
o que é de Deus».

REFLEXÃO - Os fariseus estavam sempre à espera de uma oportunidade para tentarem Jesus: ou para se

questão está armadilhada e qualquer que seja a sua resposta, será controversa: se disser que se devem pagar
impostos estará do lado de Roma, se disser que não, será visto como um revolucionário. Então Jesus
responde de forma muito sábia: todos devem ser cidadãos exemplares e cumprir com as suas obrigações,

Muitas vezes na nossa vida equiparamos Deus a outros “deuses”: o dinheiro, as influências, os bens materiais,
o poder… mas Deus está muito acima de tudo isso. Dando-nos o Seu amor, o que nos pede é entrega total à
sua mensagem como Jesus nos ensinou.

ORAÇÃO
Senhor, a nossa relação contigo não é de mercado Não é de pagar uma vez e ficar descansado. Senhor, nós
sabemos que Tu não és um negócio, O que te quero dar é todo o meu coração Para que me dês todo o Teu
amor.
Avé Maria… Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

