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2ª feira, dia 30 de outubro de 2017
PAPA FRANCISCO ‘ON REC’
INTRODUÇÃO
O Papa Francisco deu uma entrevista exclusiva a uma repórter portuguesa da Rádio Renascença. Perante a
situação agitada da atual sociedade, o Papa deu como exemplo o importante trabalho de D. Bosco e dos
salesianos juntos dos mais necessitados. Escutemos o que nos disse.
TEXTO
«Felicito-vos e agradeço-vos pelo que estão a fazer e dou-vos um conselho: (…) Quando Jesus vos disser
“Estive com fome, deste-me de comer?”, vocês vão dizer “Sim. “E quando estive sem refúgio, como
refugiado, ajudaste-me?”, “Sim”. Pois, felicito-vos: vão passar no exame!
E também queria dizer uma coisa sobre o trabalho com jovens desocupados. Então, para um jovem que está
desocupado, se estudar, durante seis meses, para ser cozinheiro ou canalizador, para fazer pequenas
reparações – há sempre um teto para arranjar - ou para pintar, com essa profissão, terá mais possibilidade
de encontrar um trabalho, ainda que parcial ou temporário.
Mas hoje é o tempo da educação de emergência. Foi o que fez Dom Bosco. Dom Bosco, quando viu a
quantidade de crianças que havia na rua, disse “tem de haver educação”, mas não mandou as crianças para
a escola média ou secundária, mandou sim aprender ofícios. Então, preparou carpinteiros, canalizadores,
que os ensinavam a trabalhar e, assim, já tinham com que ganhar o pão.
E agora gostava de contar um episódio sobre Dom Bosco. Aqui em Roma, numa zona muito pobre, Dom
Bosco passou por ali de carro e atiraram-lhe uma pedrada que partiu o vidro. Ele mandou parar e disse: “Este
é o lugar onde vamos ficar!”. Ou seja, perante uma agressão, não a viveu como agressão, viveu-a como um
desafio para ajudar aquela gente, as crianças, os jovens que só sabiam agredir.
E hoje, existe ali uma paróquia salesiana que forma jovens e crianças, com as suas escolas e as suas coisas.
Assim, volto ao tema dos jovens: o importante é que hoje se dê, aos jovens que não têm trabalho, uma
educação de emergência sobre algum ofício que lhes permita ganhar a vida.»
REFLEXÃO
Perante toda a realidade que vivemos hoje, o Papa apela a que estejamos atentos aos que mais necessitam
de ajuda. Não basta acolher; é preciso formá-los para que tenham capacidade de conduzir a sua própria vida.
DESAFIA-TE A… estar mais atento a quem precisa da tua ajuda.

ORAÇÃO - Que Maria nos ensine a estar desperto à ação do Espírito Santo que nos dá força e luz para
ajudarmos quem precisa. Avé-Maria… Nossa Senhora Auxiliadora…. Rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho
e do Espírito Santo.

3ª feira, dia 31 de outubro de 2017
A FORÇA DA FÉ
INTRODUÇÃO
Amanhã a Igreja celebra a festa de Todos os Santos. De todos aqueles que viveram a sua fé na simplicidade
das suas vidas, oferecendo tudo a Deus: o bem e o mal que faziam, acreditando que Deus guiava as suas
vidas. Hoje estão no abraço de Deus e a Igreja faz festa.

TEXTO
Um jovem diretor de uma importante revista casou-se e teve três filhos: André, Marta e Gustavo. Os
primeiros oito anos foram muito felizes. Depois, foi suspensa a publicação da revista e teve de arranjar
emprego num jornal diário. Mas também este emprego durou pouco. As três crianças viam o pai cada vez
mais triste. Este, à mesa, dizia:
- É inútil! Na minha atividade de jornalista já não há lugar para mim. É horrível estar desempregado! A esposa
tentou animá-lo, falando-lhe das suas muitas capacidades, da esperança no futuro. No dia seguinte, quando
o pai se levantou, já as crianças tinham ido para a escola. Sentou-se à mesa para o pequeno-almoço. Ficou
surpreendido ao ver que, no seu lugar, estavam os três mealheiros dos seus filhos.
Ao lado um papel dizia: «Querido pai, acreditamos em ti!» O pai, sorriu, deu um murro na mesa e prometeu:
«A vossa fé não será em vão.»
Atualmente, é um dos editores mais importantes da Europa. Sobre a sua mesa de trabalho está esse papel
que estava junto dos mealheiros dos seus filhos. «Querido pai, acreditamos em ti». Assinam:
André, Marta e Gustavo. Mostra-o, orgulhosamente, aos seus amigos, dizendo:
- Este é o segredo da minha força!

REFLEXÃO
Somos convidados a perceber como é grande a força da fé. Se acreditarmos nas nossas capacidades e
enfrentarmos com coragem as dificuldades, deixando que os outros que estão ao nosso lado nos ajudem e
apoiem, podemos fazer maravilhas. Acreditar que a presença de Deus está em nós e nos anima, será também
uma mais-valia para que não nos sintamos sós e começarmos a participar da santidade de Deus - “Não tenhais
medo: transformai o mundo.”

ORAÇÃO - Para que a nossa fé em Deus Pai seja cada vez mais forte e firme e animados por ela vivamos com
esperança, otimismo e alegria. Avé Maria…Nossa Senhora Auxiliadora…Rogai por nós! Em nome do Pai e do
Filho e do Espírito Santo.

