Ouvimos hoje, no Evangelho, Jesus dizer “ É
mais fácil passar um camelo por um buraco
de uma agulha, que um rico entrar no Reino
dos Céus”.
Será que isto quer dizer que Deus não gosta
das pessoas ricas? Ou que as pessoas ricas
são todas más? Nada disso!!! Deus gosta de
todos, ricos e pobres, e há ricos bons e maus,
como há pobres bons e maus.
O que Jesus quis dizer, é que as pessoas que
têm muitas coisas, às vezes, estão tão
preocupados em tomar conta das suas coisas,
e em ganhar mais dinheiro para serem mais
ricos, que não têm tempo para dar atenção
aos outros e ver quem precisa da sua ajuda,
ou do seu amor.

Partilhar o que
temos

Quem é rico, se quiser partilhar as suas
coisas com os outros, até pode ajudar muito
os outros. Vamos todos, os mais ricos e os
menos ricos, tomar atenção a quem precisa
de nós, e partilhar as nossas coisas.

Leitura: Sab 7, 7 - 11
Leitura do Livro da Sabedoria
Rezei a Deus para que me desse sabedoria e Deus ouviu-me. Antes quis ser sábio
que ser rei, e considerei a sabedoria mais importante que a riqueza.
Amei mais a sabedoria que a saúde e a beleza e Deus ouviu-me. Com a sabedoria
vieram-me todos os bens: amor, alegria, e tudo o eu que precisava.
.

Evangelho: Mc 10, 17 - 30
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São Marcos
Naquele tempo, preparava-se Jesus para sair com os discípulos, quando apareceu
correndo um homem que se ajoelhou à sua frente dizendo:
- O que hei-de fazer para ir para o Céu?
Jesus respondeu:
- Conheces os mandamentos! Sabes que Deus manda não matar, não roubar,
não mentir, não enganar ninguém e não faltar ao respeito ao pai nem à mãe.
Mas o Homem respondeu:
- Tudo isso já eu faço desde pequeno.
Então Jesus olhou-o com amizade a disse:
- Falta-te uma coisa: vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e depois
vem comigo.
O homem ficou muito triste e foi-se embora, porque era muito rico e não teve
coragem de se separar da sua riqueza. Jesus então, falando aos discípulos, disse:
- Como será difícil entrar no reino de Deus para quem for rico e não conseguir
trocar, no seu coração, a riqueza pelo amor de Deus. É mais fácil passar um
camelo pelo buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus
Os discípulos admiravam-se e diziam uns aos outros:
- Então ninguém vai para o céu?
Olhando para eles, Jesus respondeu:
- Aos homens parece impossível, mas não a Deus, porque para Deus tudo é
possível.
Pedro começou então a dizer-lhe:
- Vê como nós deixámos tudo para Te seguir.
Jesus respondeu:
- Em verdade te digo: todo aquele que tenha deixado a casa, a família e tudo o
que tinha por minha causa e por causa do Evangelho, receberá cem vezes mais, já
nesta vida, em casas, famílias e amigos, mas será também perseguido, e mais
tarde ganhará também a vida eterna.

Tomaste atenção ao Evangelho de hoje? Sim? Então vais completar as
frases abaixo com as palavras que faltam.
Um homem foi ter com ___________ e perguntou-lhe o que tinha de
fazer para ir para o _________. Jesus respondeu:
- Deves cumprir os ____________: não matar, não roubar, não ______,
não enganar ninguém, respeitar o Pai e a ______ e outras pessoas, etc.
O homem respondeu que já costumava fazer tudo isso. Então Jesus
disse-lhe para ________ todas as coisas que tinha, ______ o dinheiro
aos pobres e seguir com Ele.
Mas o homem ficou muito triste e foi-se embora, porque não teve
___________ de ficar sem todas as coisas que tinha. Jesus disse então
aos ____________:
- É mais fácil um ________ passar por um buraco de uma agulha, que
um rico entrar no ________ de Deus
- Quem tiver coragem de _______ tudo o que tem e dedicar a sua vida
ao serviço de Deus e a ________ os outros, receberá a sua recompensa
pois terá muitos ______ e famílias, e mais tarde ganhará a ____ eterna.
MANDAMENTOS
APÓSTOLOS
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ESTA SEMANA FALÁMOS DE PARTILHAR AS COISAS QUE TEMOS PELOS
MAIS POBRES. HÁ MUITOS MENINOS QUE, NO NATAL, ESCOLHEM ALGUNS
DOS SEUS BRINQUEDOS PARA DAR AOS MAIS POBRES. ISSO É MUITO BOM,
MAS NÃO TEM QUE SER SÓ NO NATAL.
ESTA SEMANA VAIS PEDIR AOS TEUS PAIS SE PODES ESCOLHER ALGUMAS
COISAS PARA DAR AOS MENINOS POBRES: BRINQUEDOS, LIVROS, LÁPIS,
CADERNOS, PASTA DA ESCOLA, ROUPAS,... HÁ TANTOS MENINOS QUE
PRECISAM DE TANTA COISA! DEPOIS DÁS A ALGUÉM QUE CONHEÇAS, OU
A ALGUMA CASA DE MENINOS POBRES, ORFANATO, HOSPITAL, CRECHE....

Sabes o que é o PROJETO COMPARTILHA da nossa Paróquia?
Consiste em, cozinhar e oferecer um almoço de domingo e outros
alimentos a famílias da paróquia que têm dificuldades, normalmente uma
vez por mês.
Para fazer isso, é necessário que todos nós ajudemos, oferecendo produtos
alimentares que não se estraguem, tal como leite, azeite, óleo, arroz,
farinha, açúcar, massa, salsichas, atum e outros enlatados, bolachas,
cereais, produtos de higiene,…, enfim, produtos que fazem falta a todas as
famílias. Para os recolher, há um baú na igreja onde os podemos deixar.
Depois, no dia marcado mensalmente, é necessária ajuda para cozinhar,
organizar as coisas e levar os produtos a casa das famílias selecionadas.
Como vês, há muitas formas de ajudar, e há muitas famílias que precisam
de ajuda,
Se costumas ir às compras com a tua família e pedes que te comprem
guloseimas ou brinquedos podes, em vez disso, pedir que comprem
produtos para ajudar o PROJETO COMPARTILHA (como é costume
ajudar o BANCO ALIMENTAR, nos dias de recolha) e depois levá-los
para a igreja quando fores à Missa ou à catequese.
Também podes usar algum dinheiro que tinhas para comprar doces ou
brinquedos para comprar algumas destas coisas.
E ainda sugerir aos mais velhos que ajudem na preparação e distribuição
dos alimentos.
Vamos todos PARTILHAR O QUE TEMOS, para o mundo ser um
pouco melhor para todos.

