Sagrada Família

Hoje celebramos a festa da Sagrada
Família, que é composta por Maria, José e
o Menino Jesus. A Sagrada Família é uma
festa muito bonita, porque nos lembra que
devemos tomar a Sagrada Família como
exemplo a seguir para a nossa família, no
amor, unidade, harmonia, respeito de uns
pelos outros, etc.
A família é tão importante, que até Deus
quis que o seu filho, Jesus, quando veio
ao mundo, tivesse uma família normal,
com uma Mãe e um pai adoptivo. Por
isso devemos sempre esforçar-nos por
termos uma família muito unida, pela
vida fora, que apoia todos os seus
membros em todas as situações.
A festa da Sagrada Família tem ainda
uma importância especial na nossa
paróquia, porque a nossa igreja de
Caselas é a Igreja da Sagrada Família.

Leitura: Sir 3, 3 -7, 14-17a
Leitura do Livro do Ben-Sirá
Deus quis que os filhos respeitassem os pais e deu à mãe autoridade sobre
eles. Quem respeita seu pai, obterá perdão dos seus pecados, e quem
respeita sua mãe, acumula um tesouro no céu.
Quem respeita seu pai, será feliz com seus filhos e dar-lhes-á bom
exemplo.
Filho, ajuda teu pai na velhice, e não lhe dês desgostos. Se a sua
inteligência enfraquecer, sê paciente com ele, tu que estás na força da
vida. A tua caridade para com teu pai nunca será esquecida por Deus e
será considerada para desconto dos teus pecados.

Evangelho: Lc 2, 22 - 40
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São Lucas
Quando chegaram os dias da purificação, segundo a Lei de Moisés, Maria
e José levaram Jesus a Jerusalém, para O apresentarem ao Senhor.
Vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Simeão era um homem
justo e piedoso e o Espírito Santo estava nele e tinha-lhe dito que não
morreria antes de ver o Messias do Senhor.
Naquele dia Simeão foi ao templo, e quando os pais de Jesus trouxeram o
Menino, Simeão recebeu-O nos seus braços e bendisse a Deus
exclamando:
Agora já posso morrer em paz, porque os meus olhos já viram o
Salvador que mandastes ao mundo.
O pai e a mãe do Menino ficaram muito admirados quando ouviram isto.
Voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. Entretanto o
Menino crescia e tornava-se forte, enchendo-se de sabedoria. E a graça de
Deus estava com ele.

Hoje vamos falar sobre a família.
A família é o grupo de _________ mais próximo de nós, aqueles que
estão sempre junto a nós, nos momentos bons e nos maus, nas alegrias e
nas __________, prontos para nos ajudar.
Também gostamos dos nossos _________, mas esses podem mudar,
podemos afastar-nos deles, ir para sítios diferentes e deixamos de nos
dar com eles. Mas a _________ está sempre connosco, e podemos contar
sempre com ela.
Nas famílias, claro, vão nascendo novos membros e alguns vão morrendo.
É normal. Quando nasce um ________ há uma grande alegria. Quando
morre alguém, as pessoas ficam _________, mas devemos pensar que essa
pessoa foi para junto de Deus, e que, um dia, todos nos havemos de
__________ de novo, junto a Deus.
Nas famílias mais pequenas, ou em que já morreu um dos elementos mais
chegados, os outros membros tornam-se ainda mais __________, para
darem mais _________ uns aos outros.
É muito importante que todos se respeitem, dentro de uma família: os mais
novos devem respeitar e ____________ aos mais velhos, mas os mais
velhos devem também ___________ os mais novos, e não os devem irritar
com exigências e ordens desnecessárias
TRISTEZAS
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ESTA SEMANA VAIS DAR ESPECIAL ATENÇÃO À TUA FAMÍLIA. VAIS
PENSAR COMO É BOM TER UMA FAMÍLIA SEMPRE PRONTA PARA TE
AJUDAR, E ESTAR ATENTO PARA VER SE ALGUÉM DA TUA FAMÍLIA
PRECISA DA TUA AJUDA.
SEMPRE QUE FIZERES ALGUMA COISA QUE NÃO DEVES A UM MEMBRO DA
TUA FAMÍLIA, MÃE, PAI, IRMÃOS, AVÓS, PRIMOS, ETC, PEDES-LHE
DESCULPA E ESFORÇAS-TE POR NÃO VOLTAR A FAZER.

