Dizemos sim a Jesus

Amigos da luz

Uma esperança nova foi dada ao mundo.
És tu, Jesus.
Nós te esperamos,
nós te acolhemos,
nós te amamos,
somos teus amigos.
Dizemos sim ao teu amor.
Uma palavra nova apareceu sobre aterra.
És tu, Jesus.
Nós te escutamos,
nós te compreendemos,
nós te anunciamos.
somos teus amigos.
Dizemos sim ao teu amor.
Uma alegria nova foi oferecida aos homens.
És tu, Jesus.
Nós te seguimos
Nós te rezamos,
Nós te aclamamos,
Somos teus amigos
Dizemos sim ao teu amor.

Leitura: 2 Sam 7, 1-5.8b– 12. 14a- 16
Leitura do segundo Livro de Samuel
O Rei David tinha voltado a casa depois de vencer a guerra com a ajuda
de Deus e disse ao profeta Natã:
- Como vês, eu moro numa bela casa, mas a arca de Deus está numa
tenda!
Natã respondeu-lhe: - Faz o que achares melhor, porque Deus te guia.
Mas nessa noite Deus falou a Natã e disse-lhe:
- Vai e diz a David estas palavras: Não construirás uma casa para Mim. Tu
eras pastor e Eu fiz de ti o rei do povo de Israel. Acompanhei-te sempre,
ajudei-te a vencer os inimigos e fiz de ti uma pessoa respeitada e
importante. Dei-te uma terra para o teu povo e dei-te a paz para o teu
povo. Quando morreres o teu filho será rei do teu povo e construirá a
minha Igreja e Eu o ajudarei. Vou tratá-lo como Meu filho. Se ele errar
vou ensiná-lo, mas não o abandonarei, porque eu garantirei o futuro do teu
reino e da tua casa.

Evangelho: Lc 1, 26 - 38
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São Lucas
Deus mandou o anjo Gabriel a Nazaré para falar com uma jovem chamada
Maria que estava noiva de José.
O anjo aproximou-se dela e disse-lhe:
- Eu te saúdo. O Senhor está contigo.
Maria ficou perturbada, e perguntava a si própria o que queria dizer
aquela saudação. O anjo continuou:
- Não tenhas medo, Maria, pois foste abençoada por Deus.
Terás um filho, a quem vais pôr o nome de Jesus. Ele será grande e o
seu reinado não terá fim.
Maria perguntou então ao anjo:
- Como é que isso pode ser?
- O Espírito santo descerá sobre ti. Por isso o que vai nascer é santo
e será chamado Filho de Deus. Também a tua parente Isabel vai ter
um filho, apesar da sua muita idade. É que para Deus não há nada
impossível.
Maria disse então:
- Eis a serva do Senhor; faça-se em mim segundo a sua palavra.

Estamos quase no Natal.
Em nossas casas há grandes preparativos para passar a noite de Natal
em família, com muitos presentes e uma bela consoada.
E os nossos corações, também já estão preparados? Já nos fomos
confessar? Já escolhemos alguns brinquedos e roupas para dar aos que
vão ter um Natal mais triste?
Não vamos deixar que o Natal fique mascarado só com luzes, presentes e
festas. Vamos oferecer ao Menino Jesus no Presépio o nosso coração
cheio de amor: amor a Jesus, aos nossos pais, família e amigos, e também
às pessoas que não conhecemos.
Como Maria, dizemos sim a Deus. Substitui os símbolos abaixo pelas
respectivas letras, e vê a frase que aparece.

A MENSAGEM DO EVANGELHO DESTE DOMINGO É: ALEGRA-TE, MARIA, CHEIA
DE GRAÇA, O SENHOR ESTÁ CONTIGO… (LUCAS 1, 26-38)
O DESAFIO DA SEMANA: VAMOS ACEITAR O QUE NOS CUSTA, PARTILHAR
ALGUMA COISA DE QUE GOSTAMOS MUITO, LEVAR AOS OUTROS ALEGRIA,
AMIZADE, PAZ. NÃO TE ESQUEÇAS DE PINTAR ESTA SEMANA NO CARTAZ (NA
VERDADE, É SÓ UM DIA!)

