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Segunda-feira, 11 fevereiro de 2019
O SENHOR É MEU PASTOR
INTRODUÇÃO
Jesus comparou-se a um pastor que conhece e cuida das suas ovelhas. Ele disse que as suas ovelhas conhecem a
sua voz e confiam n’Ele.
E tu tens realmente confiança em Deus? És também capaz de cuidar daqueles que vivem contigo?

VÍDEO|CANÇÃO
https://youtu.be/QA9nZS_w9nA

Confiarei, nessa voz que não se impõe,
Mas que oiço bem cá dentro
no silêncio a segredar.
Confiarei, ainda que mil outras vozes
Corram muito mais velozes para me fazer parar.
E avançarei, avançarei no meu caminho
Agora eu sei que Tu comigo vens também
Aonde fores, aí estarei, sem medo avançarei.
O Senhor é meu pastor,
Sei que nada temerei
Ele guia o meu andar
Sem medo avançarei
Confiarei, na Tua mão que não me prende
Mas que aceita cada passo do caminho que eu fizer.
Confiarei, ainda que o dia escureça,
Não há mal que me aconteça se Contigo eu estiver.
E avançarei…
Confiarei, por verdes prados me levas
E em Teu olhar sossegas a pressa do meu olhar.
Confiarei, a frescura das Tuas fontes
Deixa a minha vida cheia, minha taça a transbordar.
E avançarei…
Pai Nosso …
Em nome do Pai …

Terça-feira, 12 fevereiro de 2019
SINAIS DE DEUS
INTRODUÇÃO
A criação é um sinal do amor de Deus que nos ama tal qual somos.

TEXTO
Um velho árabe quase analfabeto, era visto todas as noites a rezar com tanto fervor, que todos os da sua caravana
se admiravam. Um dia, um jovem teve a coragem de o abordar, e perguntou-lhe:
- Porque rezas tanto e com tanta fé? Como sabes que Deus existe e te ouve, se mal sabes ler?
- Sei ler sim, meu jovem. Leio tudo o que o grande Pai Celeste escreve.
O velho então explicou:
- Quando tu recebes uma carta de uma pessoa, como é que reconheces quem a escreveu? - Pela letra e pela
assinatura.
- E quando vês uma joia, como sabes quem a fez?
- Pela marca do ourives.
- Quando ouves passos de animais à volta da tenda, como é que sabes se foi um carneiro, um cavalo ou um boi
que passou?
- Pelos rastos – respondeu o jovem, surpreendido com aquele questionário.
O velho crente convidou-o para fora da tenda e mostrou-lhe o céu.
- Estás a ver aquelas coisas escritas lá em cima? Este deserto à nossa frente? Nada disto pode ter sido escrito ou
desenhado pelas mãos dos homens. Há alguém acima de nós, um ser acima de toda a inteligência humana, que
vai deixando as suas marcas para que nós as possamos ler. É isto que eu leio todas as noites quando rezo.
(Autor desconhecido, in Ilda Pires, Jóias de sabedoria, pp. 94-95)

REFLEXÃO
O amor é a marca/assinatura de Deus na grandeza da sua obra que é a criação. Deus ama-nos com um amor
infinito; só o percebe quem abre o coração e se deixa tocar pelo amor.

ORAÇÃO - Agradeçamos a Deus por todas as coisas bonitas e boas que criou e que nos deu para delas vivermos.
Pai Nosso…
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.

Quarta-feira, 13 fevereiro de 2019
SALMO 24
INTRODUÇÃO
Na Bíblia podemos encontrar muitos textos que nos dão a conhecer a confiança dos homens em Deus ao longo
dos tempos. Os salmos são exemplo evidente disso. Hoje rezaremos o salmo 24. É uma oração pessoal do salmista,
na qual ele expressa a sua confiança em Deus pedindo-lhe o perdão e a graça da fidelidade. Rezamos em 2 coros.

SALMO 24 (25)
C1: Para ti, SENHOR, elevo o meu espírito.
Meu Deus, em ti confio: não seja confundido, nem escarneçam de mim os inimigos.
Pois os que esperam em ti não serão confundidos;
mas sejam confundidos os que atraiçoam sem motivo.

C2: Mostra-me, SENHOR, os teus caminhos e ensina-me as tuas veredas.
Dirige-me na tua verdade e ensina-me, porque Tu és o Deus meu salvador.
Em ti confio sempre.

C1: Lembra-te, SENHOR, da tua compaixão e do teu amor, pois eles existem desde sempre.
Não recordes os meus pecados de juventude e os meus delitos.
Lembra-te de mim, SENHOR, pelo teu amor e pela tua bondade.

C2: O SENHOR é bom e justo; por isso ensina o caminho aos pecadores,
guia os humildes na justiça e dá-lhes a conhecer o seu caminho.
Todos os caminhos do SENHOR são amor e fidelidade,
para os que guardam a sua aliança e os seus preceitos.

C1: O SENHOR comunica os seus segredos aos que o temem e dá-lhes a conhecer a sua aliança.
Os meus olhos estão sempre postos no SENHOR, porque Ele tira os meus pés da armadilha.
Volta-te para mim, SENHOR, e tem compaixão, porque me encontro só e abandonado.
Afasta as angústias do meu coração e livra-me das minhas angústias.
Vê a minha miséria e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados.
REFLEXÃO -Tal como o salmista, cada um de nós, eleva a sua alma ao Senhor e confia plenamente n’Ele.  Perante
as dificuldades e desafios, temos a garantia do amor de Deus e da sua fidelidade.  Será que confias em Deus e
deixas que Ele te guie e ajude?

Quinta-feira, 14 fevereiro de 2019

S. VALENTIM - DIA DA AMIZADE
INTRODUÇÃO

São Valentim é um santo reconhecido pela Igreja Católica e pelas Igrejas Orientais que dá nome ao Dia dos
Namorados em muitos países, onde o celebram como Dia de São Valentim. O nome refere-se a pelo menos
três santos martirizados na Roma antiga.
VÍDEO

https://youtu.be/NiXK31YN8-M

REFLEXÃO

Às vezes, nossa preocupação é em ter amigos.
Talvez devessemos concentrar-nos em ser um amigo.
A definição de amigo mudou no mundo tecnologicamente conectado de hoje.
Hoje, podemos pensar que temos muitos “amigos”. É verdade: desfrutamos a capacidade de estar informados e
atualizados em relação ao que está acontecendo na vida de muitos de nossos conhecidos, bem como de amigos
atuais e antigos, e até mesmo de pessoas que não conhecemos pessoalmente e a quem chamamos de nossos
amigos.
No contexto das redes sociais, o termo “amigo” costuma ser usado para descrever contatos e não
relacionamentos. Você tem a capacidade de enviar a seus “amigos” uma mensagem, mas isso não é a mesma
coisa que ter um relacionamento com uma pessoa individualmente.
Às vezes, nossa preocupação é em ter amigos. Talvez devêssemos concentrar-nos em ser um amigo.

ORAÇÃO
Rezemos ao nosso maior amigo, sempre connosco a todas a horas.
Pai Nosso
Em nome do Pai …

Sexta-feira, 15 fevereiro de 2019
JESUS DA GALILEIA

INTRODUÇÃO

Na conclusão da semana, vamos recordar um pouco a pessoa de Jesus, o tempo em que Ele viveu e a sua missão.

VÍDEO
https://youtu.be/XjqKVPMy4ko

ORAÇÃO

Senhor Jesus,
Tu que passaste fazendo o bem
Ensina-me a melhor conhecer-te
Para que eu possa viver o evangelho que pregaste.

Em nome do Pai …

