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Segunda-feira, 26 de novembro 2018

DOMINGO DE CRISTO REI
INTRODUÇÃO
Bom dia a todos! O domingo passado foi muito importante para a Igreja, foi o domingo de Cristo-Rei. E o Evangelho
convida-nos a tomar consciência desta realeza de Jesus.
Estamos portanto na última semana do Tempo Comum. No próximo domingo, começará o Advento.
TEXTO - EVANGELHO segundo São João (Jo 18, 33b-37)
Naquele tempo, disse Pilatos a Jesus: «Tu és o Rei dos Judeus?». Jesus respondeu-lhe: «É por ti que o dizes, ou
foram outros que to disseram de Mim?». Disse-Lhe Pilatos: «Porventura eu sou judeu? O teu povo e os sumos
sacerdotes é que Te entregaram a mim. Que fizeste?». Jesus respondeu: «O meu reino não é deste mundo. Se o
meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que Eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu
reino não é daqui». Disse-Lhe Pilatos: «Então, Tu és Rei?». Jesus respondeu-lhe: «É como dizes: sou Rei. Para isso
nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz».

REFLEXÃO
Perante a pergunta de Pilatos “és rei?”, Jesus assume a sua condição e responde convictamente “é como dizes:
sou rei”.
No entanto aqui a realeza de Jesus não pode ser entendida à maneira dos reis que conhecemos da disciplina de
história. É uma realeza segundo a lógica de Deus.
A realeza de Jesus está contida no seu testemunho de verdade: nos seus gestos, palavras, atitudes e no amor
que distribui por todos.
Estás disposto a seguir Jesus e deixá-lo ser Rei do teu coração?

ORAÇÃO
Todos: Senhor Jesus, Que nos convidas para o Teu Reino, de amor e de paz. Sê Rei também do nosso coração. E
afasta dele tudo o que nos afasta de Ti.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, …
Todos: … como era no princípio, agora e sempre, Amén.

Terça-feira, 27 de novembro 2018

É CRISTO QUEM ME CHAMA A SER A SER FELIZ
INTRODUÇÃO

Todos procuramos ser felizes. Umas vezes escolhemos o caminho certo outras vezes o mais desastroso.
As escolhas que fazemos no dia-a-dia podem contribuir para isso. Muitas vezes, pensamos que tudo
depende de nós até batermos com a cabeça na parede e percebermos que só por nós não vamos longe.
Deus também nos quer ver felizes mas não se impõe.

VÍDEO/CANTO
https://youtu.be/PkcZPRDFSbI

REFLEXÃO
Deus não se impõe … Permite-te fazer s escolhas erradas. Mas fala dentro de ti, na tua consciência, no
silêncio. Dá o passo certo para corrigires o que Ele te indica.

ORAÇÃO
Pai Nosso
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo
Todos - Como era no princípio, agora e sempre, Amén.

Quarta-feira, 28 de novembro 2018

VER PARA MAIS ALÉM
INTRODUÇÃO

Nos próximos dias seguiremos o tema da generosidade. Podemos dizer que a generosidade é a qualidade de
quem gosta de dar ao outro. Deve ser portanto uma característica intrínseca dos cristãos.

TEXTO
Certa vez, dois homens doentes estavam internados num hospital, na enfermaria, que ficava no quinto andar. Um
deles ficava perto da janela e, de vez em quando, sentava-se na cama. O outro, ao lado, não podia mexer-se nem
sentar-se. Estava o tempo todo deitado. O da janela contava então o que via lá fora: senhoras com crianças
andando pela rua, pessoas bonitas, crianças a brincar no jardim, patos a nadar no lago, árvores, flores e tantas
outras coisas e novidades diárias que não dava para narrar tudo. O colega sorria, e os seus olhos brilhavam de
contentamento. Os dois riam de satisfação. Dias depois, o da janela recebeu alta, e o outro foi transportado, na
sua cama, para perto da janela. Quando ficou melhor, sentou-se na cama, curioso para ver as belezas lá de fora.
Mas teve uma surpresa: o que dava para ver da janela era apenas um enorme telhado, velho e feio. Foi aí que
entendeu que o colega inventava tudo aquilo para o divertir e lhe dar um pouco de conforto na dor.

REFLEXÃO
A generosidade não está apenas representada nos bens materiais que damos aos outros. É também no tempo
que lhes dedicamos e no gosto com que o fazemos. A atitude do doente que descrevia a paisagem ao outro é de
alguém que se preocupa com o bem-estar do próximo e lhe quer transmitir conforto e felicidade.
Procuras fazer isto no teu dia-a-dia?

ORAÇÃO
Todos: Senhor, nosso Deus, Faz-nos generosos para com os nossos colegas. Ajuda-nos a estar disponíveis para
servir. E sinceros para ajudar aqueles que estão ao nosso lado.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, … Todos: … como era no princípio, agora e sempre, Amén.

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo

Quinta-feira, 29 de novembro 2018

A NOITE E O DIA
INTRODUÇÃO
Bom dia! Em muitos momentos já nos demos conta de que somos diferentes. Hoje, gostaríamos que estivésseis
atentos ao vídeo que vamos passar. O que será que temos em comum ou diferente? Como me relaciono com
alguém diferente de mim? Não só nas coisas materiais mas nas pequenas coisas do dia-a-dia…

VÍDEO
https://youtu.be/ldH4ZkANZ20

REFLEXÃO
Diferentes, mas precisamos uns dos outros. Nunca nos esqueçamos disto. Acolher e aceitar o outro faz parte do
nosso caminho de crescimento.

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

Sexta-feira, 30 de novembro 2018

PREPARA-TE: DEUS ESTÁ A CAMINHO
INTRODUÇÃO
O Advento está aí a chegar! É o tempo que Deus te concede para preparares a sua vinda.

VÍDEO – Deus está em todas coisas

https://youtu.be/srqi4WuzCi8

REFLEXÃO
Para conhecer a Deus, sobram as palavras: Deus está em tudo e acima de tudo. Para O conhecermos, mandou o
seu Filho Jesus à Terra para nos revelar o Pai. Temos agora o tempo de advento para nos preparamos e limpar
sobretudo o coração de todo o mal e más ações.
Pai Nosso…
Em nome do Pai …

