Oração por todos os homens
Querido Jesus:
Venho pedir-Te por todos os homens.
Tu que nos ensinaste a paz,
E que conheces tão bem a maldade dos homens,
Faz com que os egoístas aprendam a repartir;
Que os cobardes se tornem corajosos,
Que os vaidosos reconheçam a sua miséria,
Que os avarentos se tornem generosos,
Que os impuros purifiquem seus corações,
Que os distraídos se tornem reflectidos,
Que os maus se tornem bondosos,
Que os invejosos sejam grandes de coração,
Que os que não sabem amar
aprendam o que é o amor.
Peço por todos os homens, Senhor.

Leitura: Is 53, 10-11
Leitura do Livro de Isaías
Por vezes, Deus experimenta a fé das pessoas permitindo que tenham uma
doença, uma grande dificuldade, ou qualquer outro desgosto.
Mas se essa pessoa aceitar esse sofrimento com paciência, sem choros
nem queixas, e o oferecer a Deus, o Senhor a recompensará com saúde,
felicidade e alegria.
Oferecendo esse sacrifício a Deus, poderá ajudar a que outras almas se
salvem.

Evangelho: Mc 10, 35 - 45
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São Marcos
Naquele tempo, dois dos apóstolos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram
ter com Jesus e pediram-lhe:
- Mestre, queremos que nos faças o que Te vamos pedir.
- Que quereis que vos faça?
- Deixa que nos sentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda
quando fores para o Céu, na tua glória.
- Não sabeis o que me estais a pedir. Podeis sofrer como eu vou sofrer e
receber o baptismo com que eu vou ser baptizado?
- Podemos!
Então Jesus disse-lhes:
- Tereis parte no meu sofrimento e sereis baptizados com o baptismo
com que Eu vou ser baptizado. Mas o lugar que ocupareis no céu não
me compete a mim dá-lo, mas sim ao Pai.
Ouvindo esta conversa, os outros apóstolos zangaram-se com Tiago e João.
Jesus chamou-os e disse-lhes:
- Sabeis que os reis e chefes das nações são poderosos e importantes e
mandam em tudo. Porem convosco não deve ser assim. Quem quiser
ser importante será vosso servo. E a quem quiser servir os outros e for
humilde é que Deus fará importante. Porque até Eu, que sou vosso
Mestre, nasci para servir os outros, e morrerei para que todos se possam
salvar.

No Evangelho de hoje ouvimos dois dos apóstolos a pedir a
___________ para lhes dar os lugares mais importantes no Céu, e Jesus
a ralhar-lhes e a explicar que não devemos querer ser importantes, mas
sim pôr a nossa vida ao serviço dos ____________. Depois, Deus verá o
que fizemos de bom, e nos dará um lugar de acordo com a nossa vida.
De todos nós, quem será o maior? Só _________sabe, pois só Ele lê os
nossos corações. O maior será o que serve.
Vamos então ser os ___________:
Ser os maiores na _______________, servindo ou ajudando os nossos pais
e irmãos, cada qual naquilo que pode e sabe.
Ser os maiores na comunidade _____________, servindo ou estando
disponíveis para colaborar em qualquer actividade.
Ser os maiores na ______________ ou lugar de trabalho, servindo ou
ajudando a criar um ambiente agradável.
Ser os maiores neste nosso __________, servindo, estando dispostos
ajudar todos os que precisam da nossa ajuda.
Quem é então o maior?
MAIORES

JESUS

DEUS

ESCOLA

FAMÍLIA

OUTROS

MUNDO

CRISTÃ

ESTA SEMANA, VAMOS FAZER UM CONCURSO PARA VER QUEM É O MAIOR! MAS
COM AS REGRAS QUE JESUS ENSINOU AOS APÓSTOLOS: É MAIOR QUEM SE
PREOCUPA MAIS EM SERVIR OS OUTROS!
VAMOS ENTÃO, DURANTE A SEMANA, ESTAR COM ATENÇÃO AOS OUTROS, E VER
COMO OS PODEMOS AJUDAR. NO PASSATEMPO ACIMA TENS VÁRIOS EXEMPLOS.
TAMBÉM PODEMOS REZAR A DEUS POR TODAS AS PESSOAS. PODES USAR PARA
ISSO A ORAÇÃO DA PRIMEIRA PÁGINA DOS XAVIERINHOS, OU OUTRA FORMA DE
QUE GOSTES MAIS.

COMEÇOU O CONCURSO!

Hoje celebra-se o DIA MUNDIAL DAS MISSÕES. Estamos habituados
a pensar que missionários são os que vão para terras distantes, falar de Jesus
a quem nunca ouviu falar d’Ele. É verdade: esses são missionários, como o
nosso padroeiro S. Francisco Xavier, grande missionário no Oriente.
Mas, hoje em dia, não é preciso ir para longe para encontrar pessoas que nunca
ouviram falar de Jesus! Tens, com certeza, colegas e amigos que não conhecem
Jesus; amigos, com quem brincas todos os dias, que não vão à catequese; talvez
até, na tua família, haja pessoas que se esquecem de Jesus, que não costumam
vir à Missa. Por isso, tu também podes ser MISSIONÁRIO sem ter de ir para
longe, se falares de Jesus às pessoas que vivem à tua volta,
Também todos os anos, em fevereiro, centenas de jovens das Universidades
portuguesas partem em MISSÃO para alguma povoação de Portugal para ir
falar de Jesus às pessoas dessa terra, que não conhecem Jesus (ver
www.missaopais.pt). Vão às escolas, jardins infantis, lares de idosos, falar de
Jesus a crianças, jovens, adultos e idosos, e mostrar-lhe a alegria de ser Cristão.
Em particular, tentam mostrar aos jovens que ser Cristão não está “fora de
moda”, como muitos pensam. Não é fácil mas, muitas vezes, os resultados
ultrapassam as melhores previsões.
Há muitas formas de ser MISSIONÁRIO na nossa terra. Só temos de pensar
que ESTE CHAMAMENTO DE JESUS TAMBÉM É PARA CADA UM
DE NÓS.
Também os CATEQUISTAS são MISSIONÁRIOS: a Missão a que foram
chamados, e à qual disseram “SIM”, é a de ajudarem as crianças e jovens (e
também os adultos, na catequese de adultos) a conhecer melhor DEUS. Por
isso, na nossa paróquia, neste Dia Mundial das Missões, os catequistas fazem o
seu COMPROMISSO, perante a comunidade.

