Escutar e seguir o
chamamento de
Jesus

Cada um de nós
é chamado a ser uma pessoa feliz
e a ser um cristão feliz.
Com este modo de viver
e de estar com os outros
no mundo que é o nosso,
seremos retrato do homem novo
e faremos passar a notícia
do maravilhoso amor de Deus.
Seja estudante ou professor
seja esposo ou esposa,
seja criança ou adulto,
seja agricultor ou industrial,
seja empregado ou empresário,
seja pobre ou tenha muitos bens,
cada um de nós é convidado
a fazer passar a alegre notícia
do maravilhoso amor de Deus.
Vamos para o mundo
e levemos a Boa Nova da ternura do amor de Deus
aos que estão feridos ou cansados da vida,
e vivem como que às escuras.
Vamos para o mundo e realizemos as maravilhas
de Deus em gestos de amor,
de paz, partilha, perdão, fraternidade, de luz.

Leitura: 1 Sam 3,3b-10.19
Leitura do Primeiro Livro de Samuel
Samuel era um jovem que dormia no templo, onde estava a Arca da
Aliança. Uma noite, Samuel acordou, ouvindo uma voz que o chamava:
- Samuel, Samuel!
Samuel pensou que era Heli, o seu mestre e guardião do templo, quem o
chamava e foi ter com ele dizendo: Aqui estou! Precisas de mim?
Mas Heli disse-lhe: Não te chamei, meu filho; volta a deitar-te.
Mais duas vezes, Samuel ouviu a voz que o chamava: Samuel, Samuel!
Por mais duas vezes, Samuel levantou-se e foi ter com Heli, mas Heli não
o tinha chamado. Então, Heli compreendeu que era Deus quem chamava o
jovem Samuel, e disse-lhe: Se ouvires chamar outra vez, responde assim:
“Falai, Senhor, que o vosso servo escuta”.
Samuel foi deitar-se, e quando ouviu chamar de novo: Samuel, Samuel!
Respondeu como Heli lhe tinha ensinado:
- Falai, Senhor, que o vosso servo escuta.
E o Senhor falou-lhe. Samuel foi crescendo e fez-se homem, sempre ao
serviço do templo; o Senhor estava com ele e nada do que lhe disse deixou
de se cumprir.

Evangelho: Jo 1, 35-42
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São João
Naquele tempo, João Baptista estava com dois dos seus discípulos e,
vendo Jesus que passava, disse: Este é o Messias, que nos veio salvar.
Os dois discípulos ouviram-no dizer aquelas palavras e seguiram Jesus.
Entretanto, Jesus voltou-Se; e, ao ver que O seguiam, perguntou-lhes:
- Que procurais?
Eles responderam: Rabi - que quer dizer 'Mestre' - onde moras?
Disse-Ihes Jesus: Vinde ver. Eles foram ver onde Jesus morava e ficaram
com Ele nesse dia. André, irmão de Simão Pedro, foi um dos que ouviram
João e seguiram Jesus. Foi procurar o seu irmão Simão e disse-lhe:
- Encontrámos o Messias - que quer dizer ‘Cristo’.
E levou-o a Jesus. Jesus olhou-o nos olhos e disse-lhe:
- Tu és Simão, filho de João. Mas irás chamar-te Cefas - que quer
dizer 'Pedro' - , porque serás a pedra principal da minha Igreja.

Nas leituras de hoje, ouviste como algumas pessoas foram chamadas por
Deus (ou Jesus), para cumprirem missões que lhes estavam destinadas.
Procura nas leituras os nomes de pessoas que tiveram missões importantes
na história do povo de Deus, e com esses nomes preenche os espaços
abaixo (para ajudar, os nomes estão sublinhados nas leituras).

ESTA SEMANA, OLHA À TUA VOLTA, E PENSA COMO DEUS CHAMA
PESSOAS QUE TU CONHECES: COMO CHAMOU O SENHOR PADRE BORGES
PARA SER PADRE; COMO CHAMOU OS TEUS PAIS PARA FORMAREM UMA
FAMÍLIA CRISTÃ E MOSTRAREM JESUS AOS SEUS FILHOS; COMO CHAMA O
TEU CATEQUISTA PARA VIR DAR CATEQUESE; COMO CHAMA OS MENINOS
DO CORO PARA VIREM CANTAR E ALEGRAR A MISSA.
OUVE COM ATENÇÃO, NO FUNDO DO TEU CORAÇÃO, SE JESUS NÃO TE
CHAMA TAMBÉM, PARA AJUDARES COM ALGUMA COISA QUE POSSAS
FAZER.

Neste ano lectivo, com a colaboração de algumas pessoas da paróquia, foi possível criar
novas salas para a catequese, para que os meninos pudessem ter catequese na paróquia
em condições de segurança, com o necessário distanciamento.
Já viram como ficaram bonitas, as novas salas da catequese, abençoadas por intermédio
do Sr Padre Borges, sempre envolvido nas atividades da catequese?
Muito obrigado a todos os que colaboraram! Vamos utilizá-las muito bem!

