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Segunda-feira, 22 de outubro de 2018

O ANO MISSIONÁRIO
INTRODUÇÃO
Ontem, a igreja diocesana do Algarve, abriu o ano missionário com a eucaristia dominical, em Albufeira. Um ano
para refletirmos que todos os cristãos são missionários desde o dia do seu batismo: anunciar a Pessoa e o Evangelho
de Jesus com a Palavra e a vida.

VÍDEO
Escutemos, então, o que é ser missionário.
https://youtu.be/PLRqB4nBQzg
REFLEXÃO/ORAÇÃO (projetar)

Deus Pai, Filho e Espírito Santo,
nós Vos louvamos e bendizemos
pela Vossa comunhão,
princípio e fonte da missão.
Ajudai-nos, à luz do Evangelho da paz,
testemunhar com esperança,
um mundo de justiça e diálogo,
de honestidade e verdade,
sem ódio e sem violência.
Ajudai-nos a sermos todos irmãos e irmãs,
seguindo Jesus Cristo
rumo ao Reino definitivo.
Amém

Terça, 23 de outubro de 2018
SER MISSSIONÁRIO
INTRODUÇÃO
Quando falamos de missões que imagens surgem na tua mente? Hoje, para fazer missão não é preciso ser padre
ou religiosa e partir para muito longe. Há muitos jovens, organizados em movimentos, que fazem a experiência
da entrega aos outros.
TEXTO
Testemunho do Francisco, um jovem universitário em missão em Castelo de Vide – País Missão (universidade)
Não conhecia a alegria da transformação missionária. Fazer missão nunca foi uma coisa que me chamasse muito
a atenção, foi mesmo um desafio que Deus me pôs no caminho. Mudou a minha vida. E mudou de uma maneira
como só Deus faz, devagar, sem se dar por ela. À partida não aconteceu nada a que normalmente chamamos de
“milagre”. Jesus fala-nos, a maior parte das vezes, no pequeno e no concreto.
Vivemos, em Castelo de Vide, uma semana de entrega e partilha do que somos e do que temos, para viver uma
alegria que me causou uma certa estranheza. O que é que leva cinquenta pessoas em cada missão a passar uma
semana inteira das suas férias a dormir pouco, a rapar frio, a estar com idosos e crianças o dia inteiro, a pagar para
fazer isto tudo e, no fim voltar mais alegres do que partiram?
Isto era um mistério para mim. Como é que nesta semana, no meio do nada, a fazer coisas que não são
consideradas diversão, há mais alegria do que em ir para a neve? Foi isto que me tocou mais fundo. Percebi que
eu nasci para algo mais do que passar uma semana nos copos em Andorra (não que ir à neve seja mau, é ótimo,
mas será que chega?). Percebi que dar enche-nos mais do que receber, que há alegria no sofrimento, que eu vivo
para o outro e não o contrário. Foram tudo coisas que eu aprendi com as missões.
Continuo a pertencer à mesma família, aos mesmos amigos de antes, a estudar na mesma faculdade. Mantenho,
de uma maneira geral, a mesma rotina que tinha. O que mudou, então? Mudou o meu olhar sobre as coisas, sobre
mim, sobre o outro, o sentido que dou às mesmas coisas de sempre, a maneira como vivo o dia-a-dia. Porque, nas
missões, eu consegui ver e viver o amor que transborda da cruz; porque vi Jesus que me ama ao ponto de ter
morrido por mim, e vi isso naquelas pessoas concretas. O maior desafio que Jesus me lançou nessa semana,
através das pessoas com quem lá me cruzei, foi sobretudo dar a hipótese de O conhecer melhor, de continuar a
alimentar a nossa relação, de não deixar apagar o coração. Também queria deixar-vos o desafio que Jesus me fez
e me faz todos os dias: atrevam-se a dar-Lhe uma oportunidade, a conhecê-lo melhor. Vão ver que a vida muda.
Obrigado!

ORAÇÃO – por todos os jovens que sentem este ideal de realizar o bem em favor dos outros… Avé Maria.

Quarta-feira - 24 de outubro de 2018
PAI NOSSO MISSIONÁRIO
INTRODUÇÃO
Neste mês de outubro, em que a Igreja reza pelas Missões, o Papa Francisco relembra-nos que Jesus enviou os
apóstolos, e que nos envia a nós também para falarmos d’Ele a quem não o conhece. Hoje, juntemo-nos a toda a
Igreja e rezemos o Pai-nosso, mas de uma maneira um pouco diferente, pelas missões no mundo inteiro.

ORAÇÃO (dialogada entre professor e turma, lentamente)

Leitor: Pai Nosso,
Todos: Pai dos seis bilhões de pessoas que povoam a terra inteira
Leitor: que estais no Céu;
Todos: na nossa família, no nosso país, e em todo o mundo
Leitor: santificado seja o Vosso nome;
Todos: sobretudo na pessoa dos mais pobres e dos mais abandonados
Leitor: venha a nós o Vosso reino;
Todos: e aos irmãos dos cinco continentes sobretudo os que não Te conhecem
Leitor: seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no Céu.
Todos: para que todos vivam na justiça, na paz e no amor e sigam pelo caminho da verdade.
Leitor: O pão nosso de cada dia nos dai hoje;
Todos: às vítimas da fome e do ódio, da violência e da guerra, da miséria e da perseguição, da exclusão
e da injustiça, do analfabetismo e do abandono, da droga e do álcool, do desespero e da falta de sentido
para a vida.
Leitor: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido
Todos: mesmo a quem nos fez mal, nos odeia e nos persegue.
Leitor: e não nos deixeis cair em tentação,
Todos: de cruzar os braços diante dos problemas por egoísmo, por medo ou por cansaço.
Leitor: mas livrai-nos do mal.
Todos: sobretudo de esquecer ou ignorar o vosso apelo missionário de amar e servir todas as pessoas
Am

Quinta-feira - 25 de outubro de 2018
O ENVIO
INTRODUÇÃO

Ontem, escutámos o testemunho do Francisco, um jovem destes dias.
O Reitor Mor dos salesianos e a Madre Geral das salesianas continuam a tradição dos seus fundadores (Dom Bosco
e Madre Mazzarello) ao acompanharem aqueles que apresentam o pedido de serem missionários.
Celebramos a semana MUNDIAL das missões. Mas, hoje, vamos ver uma missão salesiana

VÍDEO
https://youtu.be/2N8488O_Yls

REFLEXÃO
Estes salesianos e salesianas, na sua vocação de consagração ao Senhor, sentem um outro apelo: deixar o seu país
e colocar-se na disposição de partir para onde forem enviados. O essencial das suas vidas é o anúncio do
evangelho, servir as crianças, jovens e as populações onde for preciso.
O que é que isto significa para ti?

ORAÇÃO
Peçamos pelos a Jesus por todos estes missionários e jovens que partem para outros países para ajudar o próximo.
Rezemos:
Avé Maria… Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós.
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.

Sexta-feira - 26 de outubro de 2018

EVANGELHO – Mc 10,35-45
INTRODUÇÃO

Vamos escutar o evangelho do próximo domingo.

TEXTO - Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se de Jesus e disseram-Lhe:
«Mestre, nós queremos que nos faças o que Te vamos pedir».
Jesus respondeu-lhes: «Que quereis que vos faça?»
Eles responderam:
«Concede-nos que, na tua glória, nos sentemos um à tua direita e outro à tua esquerda».
Disse-lhes Jesus: «Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que Eu vou beber e receber o batismo com que
eu vou ser batizado?»
Eles responderam-Lhe: «Podemos».
Então Jesus disse-lhes:
«Bebereis o cálice que Eu vou beber e sereis batizados com o batismo com que Eu vou ser batizado.
Mas sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não Me pertence a Mim concedê-lo; é para aqueles a quem
está reservado».
Os outros dez, ouvindo isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João.
Jesus chamou-os e disse-lhes: «Sabeis que os que são considerados como chefes das nações exercem domínio
sobre elas e os grandes fazem sentir sobre elas o seu poder.
Não deve ser assim entre vós: Quem entre vós quiser tornar-se grande, será vosso servo, e quem quiser entre
vós ser o primeiro, será escravo de todos; porque o Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e
dar a vida pela redenção de todos».

REFLEXÃO
O texto que nos é proposto desta vez demonstra que os discípulos continuam sem perceber – ou sem querer
perceber – a lógica do Reino. Eles ainda continuam a raciocinar em termos de poder, de autoridade, de grandeza
e vêem na proposta do Reino apenas uma oportunidade de realizar os seus sonhos humanos.
ORAÇÃO
Pai- Nosso. Em nome do Pai …

