Vimos hoje como Jesus deu um grande elogio a
uma pessoa pobre, a quem ninguém dava
importância: a viúva que pôs na caixa das
esmolas duas pequenas moedas.
Como Jesus, devemos ser bons observadores.
Ver as pessoas que connosco vivem. Não ter os
olhos postos apenas nos computadores e nas
televisões. Ter os olhos postos nas pessoas e ver
o que elas fazem de bem.
E vamos elogiá-las. Cada pessoa, para viver
feliz, precisa de vários elogios por dia. E nós,
como bons observadores, em vez de dizermos
mal delas, iremos elogiá-las. Não gostas de
receber elogios? Então, elogia também as
pessoas à tua volta:
- A tua mãe, se fez uma refeição que te agrada;
- O teu pai, que te ajudou num trabalho;
- Os teus avós, pela paciência que têm contigo;
- O teu irmão, porque te ajudou:
- Um colega da escola, porque teve boa nota;
Todos ficam contentes quando recebem elogios
merecidos.

Leitura: 1 Reis 17, 10 - 16
Leitura do Primeiro Livro dos Reis
Naqueles dias, o profeta Elias pôs-se a caminho e foi a Sarepta. Ao chegar
às portas da cidade, encontrou uma viúva a apanhar lenha. Chamou-a e
disse-lhe:
- Por favor, traz-me uma bilha de água para eu beber.
Quando ela ia a buscar a água, Elias chamou-a e disse:
- Por favor, traz-me também um pedaço de pão.
Mas ela respondeu:
- Mas eu sou muito pobre, não tenho pão. Só tenho um restinho de farinha.
Vim apanhar lenha para fazer um pão com este resto de farinha, para mim
e para o meu filho. Quando acabar este pão, morreremos à fome.
Elias disse-lhe:
- Não tenhas medo. Volta e faz como disseste. Mas primeiro coze um
pãozinho e traz-mo aqui. Depois prepararás o resto para ti e teu filho. E o
Senhor não deixará que te falte a comida.
A mulher foi e fez como Elias lhe mandara; e comeram ele, ela e seu filho.
Desde aquele dia, teve sempre o necessário para comer, como o Senhor
prometera pela boca de Elias.

Evangelho: Mc 12, 41 - 44
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São Marcos
Naquele tempo, Jesus sentou-Se em frente da arca do tesouro a observar
como as pessoas deitavam o dinheiro na caixa das esmolas. Muitos ricos
deitavam muito dinheiro. Veio uma pobre viúva e deitou duas pequenas
moedas. Jesus chamou os discípulos e disse-lhes:
- Em verdade vos digo: Esta pobre viúva deitou na caixa mais do que
todos os outros. Eles deitaram do que lhes sobrava, mas ela, na sua
pobreza, ofereceu dinheiro que lhe faz falta para viver.

No Evangelho de hoje, vemos como uma viúva pobre se preocupa em dar uma
esmola, do dinheiro que lhe faz falta, para ajudar outros que talvez sejam ainda
mais pobres. Muitas vezes encontra-se esta preocupação de ajudar os outros,
mais em pessoas pobres, que partilham o pouco que têm, do que em pessoas
mais ricas, a quem o que pudessem dar não faria falta.
Quem está com atenção aos outros, e os ajuda, fica feliz por diminuir o
sofrimento dos outros. Decifra o código abaixo, para descobrires a mensagem
que Jesus nos dá hoje.

ESTA SEMANA, VAIS PREOCUPAR-TE EM ESTAR COM ATENÇÃO AOS OUTROS, E
ENCONTRAR RAZÕES PARA OS ELOGIAR , VENDO AS COISAS QUE ELES FAZEM
BEM. EM VEZ DE PROCURARES COISAS MÁS PARA DIZER MAL, PROCURAS COISAS
BOAS, PARA DIZER BEM.
ASSIM, ESTÁS A DAR AOS OUTROS ATENÇÃO E ALOGIOS, QUE OS VÃO DEIXAR
FELIZES. E, FAZENDO OS OUTROS FELIZES, TU TAMBÉM FICAS MAIS FELIZ.
EXPERIMENTA!

Desde há muitos anos, faz-se uma quermesse de Natal na paróquia para
juntar dinheiro para pagar as obras da igreja nova.
Este ano, como de costume, vamos realizar esta quermesse, que começa no
dia 24 de Novembro às 16h00 e se prolonga até 16 de Dezembro no fim da
Missa das 18h30. Estará aberta todos os dias com horário a informar mais
tarde.
Pede-se a todas as pessoas da paróquia que ofereçam coisas boas para
serem vendidas ou sorteadas nas rifas. Fala com os teus pais para ver se
têm lá em casa coisas boas para este fim, e entrega-as na igreja, logo que
possível. Depois, quando começar, não te esqueças de ir lá ver se há coisas
interessantes para comprar para as prendas de Natal.

