Qual o azeite que usamos para
manter acesa a lâmpada da nossa fé?
A oração que fazemos todos os dias,
dizendo a Deus que O amamos.
A preocupação com os outros,
nossos familiares, colegas, amigos.
A alegria que espalhamos por toda a parte,
como um perfume.
O perdão que damos generosamente,
A quem nos ofende.
A paz que construímos
em casa, na escola, com todos à nossa volta.

Manter a chama
acesa!

A amizade que damos a todos,
aos mais amigos, mas também àqueles
de quem não gostamos tanto.

Leitura: 1 Tes 2, 4, 13 - 18
Leitura da Primeira Epístola de São
Paulo aos Tessalonissenses
Irmãos:
Se não soubéssemos nada sobre os que já morreram, ficávamos tristes
como as pessoas que não têm esperança.
Se acreditamos que Jesus morreu e ressuscitou, também acreditamos que
Deus levará para junto de si, quando morrerem, todos os que viverem de
modo simples, verdadeiro e com amor pelos outros, como Jesus fez e deu
o exemplo.

Evangelho: Mt 25, 1 - 13
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São Mateus
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola:
O Reino dos Céus pode comparar-se a dez jovens, que pegaram nas suas
lâmpadas e foram ao encontro do noivo. Cinco delas eram descuidadas e
cinco eram prudentes. As descuidadas não levaram azeite para as suas
lâmpadas, mas as prudentes levaram azeite para que a luz não faltasse nas
suas lâmpadas. Como o noivo demorava, adormeceram. À meia noite
ouviu-se um grito:
- Vem aí o noivo ! Ide ao seu encontro.
Então as jovens começaram a preparar as lâmpadas. E as descuidadas
disseram às prudentes:
- Dai-nos do vosso azeite porque as nossas lâmpadas estão a apagar-se !
Mas as prudentes responderam:
- Talvez o azeite não chegue para nós e para vós. Ide antes comprá-lo”.
Enquanto as jovens descuidadas foram comprar azeite, chegou o noivo: as
que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de casamento e
a porta fechou-se. Mais tarde, chegaram as outras e disseram:
- Senhor, abre-nos a porta!
Mas ele respondeu:
- Em verdade vos digo: não vos conheço!
Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que eu voltarei.

-

Usa o código abaixo para perceberes que luzes acendes na lâmpada da tua
fé com os vários tipos de azeite de que falamos na primeira página dos
Xavieinhos.

ESTA SEMANA VAIS ESFORÇAR-TE PARA MANTER ACESA A LÂMPADA DA TUA
FÉ, PRATICANDO AS COISAS QUE ENCONTRAS NA PRIMEIRA PÁGINA, PARA
TERES TODAS AS LUZES QUE ENCONTRASTE NO PASSATEMPO ACIMA.

A catequese na nossa paróquia já começou há algumas semanas.
E tu? Já te inscreveste e tens ido todas as semanas?
Se te esqueceste de inscrever, ainda estás a tempo. Vai ao site da
paróquia e, na secção catequese, encontras o número de telefone das
responsáveis pela catequese. Telefona-lhes, ou manda um e-mail para
catequese@paroquiasfxavier.org.

Também podes telefonar para o 210966989. O importante é que venhas
à catequese. Esperamos por ti.
Aqui está o horário, para veres em que dia e hora é o teu catecismo.

