O maior será o
servidor!

O sol serve,
dando luz e calor ao nosso planeta
A lua serve,
Enchendo de luar as noites escuras
A água serve,
regando os campos que florescem na primavera
As árvores servem,
Dando aos homens frutos e sombra.
As flores jardins servem,
dando a sua beleza e o seu perfume.
O fogo serve,
dando luz e calor nos Invernos escuros e frios.
O ar puro serve,
deixando que os seres vivos respirem e vivam.
Tudo na natureza é serviço gratuito
Para que tenhamos vida
Se tudo está para servir,
Porque não haveremos nós de servir também?
Ide e recordai as palavras de Jesus:
- O maior será o servidor

Leitura: 1 Tes 2, 7b - 9.13
Leitura da Primeira Epístola de São
Paulo aos Tessalonissenses
Irmãos:
Fizemo-nos pequenos no meio de vós. Como a mãe que amima os filhos
que anda a criar, também nós, por gostarmos muito de todos vós,
queríamos partilhar convosco não só o Evangelho de Deus, mas também a
própria vida.
Bem vos lembrais, irmãos, dos nossos trabalhos e canseiras. Enquanto
estivemos convosco a ensinar o Evangelho de Deus, trabalhámos sempre
muito, para não vos sobrecarregar.
Por isso, também nós damos graças a Deus, porque vós compreendestes
que o que vos ensinámos não são palavras nossas. É a Palavra de Deus,
que está sempre convosco para vos ajudar, a vós que acreditais.

Evangelho: Mt 23, 1 - 12
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São Mateus
Naquele tempo, Jesus falou às pessoas todas e aos discípulos, dizendo:
- Na cadeira de Moisés sentaram-se os escribas e os fariseus. Fazei o que
vos dizem, segui as regras que vos dão, mas não imiteis o que eles fazem,
porque eles não cumprem as regras que mandam os outros cumprir.
Mandam que os homens façam coisas difíceis e custosas de fazer, mas
eles não as fazem.
Só fazem coisas que os tornem mais importantes aos olhos dos homens:
gostam do primeiro lugar nos banquetes e dos primeiros lugares nas
sinagogas, das saudações nas praças publicas e gostam que os tratem por
‘Mestres’.
Vós, porém, não deixeis que vos tratem por ‘Mestre’, porque só há um
Mestre, e vós sois todos irmãos.
Na terra, não chameis a ninguém vosso ‘Pai’, porque um só é o vosso pai,
o Pai do céu.
Nem vos deixeis tratar por ‘Doutores’, porque um só é o vosso doutor, o
Messias.
Aquele que quiser ser o maior entre vós, será vosso criado. Quem se faz
importante há-de ser humilhado, e a quem se faz pequeno, será dada
importância.

-

No Evangelho de hoje, Jesus diz-nos que não nos devemos fazer
importantes. Devemos fazer-nos pequenos, preocuparmo-nos com os
outros, ajudá-los e servi-los, e o nosso valor será naturalmente
reconhecido. O importante não somos nós, são os outros.
Lê o Evangelho de novo, retira as palavras a vermelho, escreve-as nas
linhas de baixo, coloca-as no cruzadex no sitio certo (cada palavra tem um
número de letras diferente), e encontrarás nos quadrados amarelos o nome
de uma virtude muito importante, que os fariseus não tinham, e que Jesus
veio ensinar. Qual é?
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___________________
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ESTA SEMANA VAIS ESFORÇAR-TE POR SER UM BOM SERVIDOR, PENSANDO
MAIS NOS OUTROS QUE EM TI.
TU SABES MUITAS MANEIRAS DE SERVIR OS OUTROS: AJUDANDO OS TEUS
IRMÃOS, OS TEUS PAIS, OS TEUS AMIGOS, OS COLEGAS DE QUEM NÃO GOSTAS
TANTO, AS EMPREGADAS, AS PROFESSORAS. PODES AJUDAR ALGUEM QUE NEM
CONHECES MAS DEIXOU CAIR ALGUMA COISA, OU PRECISA QUE AGARRES A
PORTA PARA PODER PASSAR.
SE ESTIVERES COM ATENÇÃO ÀS DIFICULDADES DOS OUTROS, PODES SEMPRE
AJUDAR. NÃO TE CUSTA NADA, E SENTES-TE MAIS FELIZ POR SERES UTIL AOS
OUTROS.

