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Introdução
Raúl Izquierdo, coordenador internacional

N

o dia seguinte, João encontrava-se de novo lá, com dois dos seus
discípulos. Pondo o olhar sobre Jesus que ia e vinha, disse: "Eis O
Cordeiro de Deus". Os dois discípulos ouviram o que Ele disse e seguiram Jesus. Voltando-se, Jesus viu que eles O seguiam e disse-lhes:
"Que buscais? Eles responderam: "Rabbi – que quer dizer: Mestre
–, onde moras?" "Vinde e vede", respondeu-lhes. Foram pois, e viram
onde Ele morava e permaneceram junto d’Ele nesse dia. Era por
volta da hora décima. (Jo 1, 35-39)
Este carnet de route para o ano 2021-2022 foi realizado por doze
equipas de jovens (uma para cada mês) com o seu vice-coordenador
internacional, o nosso assistente internacional Padre Marco, sob a
coordenação da nossa secretária geral Corinne, o secretariado, a
ilustradora e os tradutores. Agradeço a todos pelo trabalho e o seu
entusiasmo para a concretização deste projeto. É por esta razão que
vos peço, a vós, as comunidades da nossa família Fé e Luz do mundo
inteiro, que quando olharem para este livrinho, quando o utilizarem
e trabalharem com ele, que o façam com um coração cheio de gratidão e que o abram como se abre um presente delicado.
O título do carnet de route é «Vinde e vede!» que foi o tema do
nosso encontro internacional de jovens em Guardamar (Espanha)
no Verão de 2017. Pensámos que seria apropriado que assim fosse
no meio da nossa celebração do nosso quinquagésimo aniversário e
que seja preparado por jovens do mundo inteiro, dos quais muitos
começam a assumir responsabilidades no nosso movimento.
Podemos reviver esta situação: Jesus pergunta a dois jovens que
o seguem: «Que buscais?» E eles que querem conhecer Jesus, saber
o que Ele faz e o que diz... Perguntam-lhe: « Onde moras?» Jesus
não começa a fazer um discurso e a dar explicações com grandes
palavras, mas lança-lhes um convite claro e direto: « Vinde e vede!»
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Eles aceitaram aquele convite e ﬁcaram com ele.
?» fala-nos daquilo que cada um de nós deseja, daquilo de que
precisamos e por isso, daquilo que procuramos. E seja o que for, Jesus convida-nos: «Vinde e vede». Isso implica uma resposta da nossa
parte. Aqueles discípulos foram com Ele, viram e ﬁcaram. E nós?
Muitas vezes, quando queremos falar a alguém de Fé e Luz, em
geral dizemos: é muito difícil de explicar com palavras o que somos
e o que fazemos, o melhor é que venham ver com os vossos olhos. E
sabemos que é a melhor maneira de ﬁcar a conhecer Fé e Luz.
Enﬁm, neste carnet de route, serão acompanhados por 12 pessoas, com um nome e uma história. Elas conheceram Jesus e partilharam uma parte da sua vida com ele. São mulheres e homens que
foram seduzidos por Jesus e que o seguiram. Rezaram com ele e partilharam a mesa e a palavra. Escutaram Jesus, viram-nos benzer o
pão, beijar as crianças, curar os doentes.... Certamente riram e choraram com ele. Mas essas 12 pessoas não são assim tão diferentes de
nós, mulheres e homens de hoje vivendo em 2021. Também nós fomos seduzidos por Jesus e queremos segui-lo e estar com ele. Queremos que os nossos sonhos sejam os dele e acreditamos que ele está vivo no centro da nossa pequena comunidade de Fé e Luz e no
centro da nossa existência. Hoje, Jesus continua a chamar mulheres
e homens de carne e osso, frágeis e de todos os horizontes. Lemo-lo
nos Evangelhos e vivemo-lo nas nossas vidas. Também nós, como
aquelas pessoas, somos chamados a testemunhar e a anunciar o
Amor de Deus por cada pessoa, com as suas limitações, deﬁciências
e fragilidades.
Mas deixemos de falar, venham ver
com os vossos próprios olhos !
Raúl, coordenador internacional Fé e Luz
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Equipas 2021-2022
1. Maria Madalena: Filipinas

2. João: Hungria

3. Pedro: Canadá, Estados-Unidos

4. Zaqueu: México, Brasil, Perú

5. Bartimeu: Itália

6. Nicodemos: Dinamarca
7. O bom Samaritano:
Médio Oriente
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8. O centurião: Polónia

9. O bom ladrão: Bélgica

10. Marta e Maria: França

11. Mateus: Seicheles

12. Judas: Portugal

6

Ilustrações:
Silvija
Knezekytè

1

Maria Madalena

7

A palavra do mês

E

ra uma manhã vulgar, o princípio da semana. Maria Madalena, com Maria, a mãe de Tiago e de Salomé, foram ao túmulo para embalsamar o corpo de Jesus. Quando chegaram, o túmulo estava aberto e o corpo de Jesus já lá não estava. Maria Madalena nunca podia imaginar que seria testemunha do que estava nas Escrituras: Jesus ia ressuscitar dos mortos. Pensa simplesmente que o corpo de Jesus foi roubado.
Jesus aproxima-se e diz-lhe: "Mulher porque choras? Quem
procuras?" Pensando que era o jardineiro, ela responde: "Se foste tu que O levaste, diz-me onde O puseste e eu vou-O lá buscar."
Jesus diz-lhe então: « Maria!» Assim que ela se volta, diz-lhe em
hebreu: «Rabbouni!», isto é: Mestre. Jesus responde: "Não me
retenhas, pois ainda não voltei para o Pai. Vai ter com os meus
irmãos para lhes dizeres que eu subo para o Meu Pai e vosso Pai,
para o Meu Deus e o vosso Deus."
Maria Madalena vai pois anunciar aos discípulos: "Eu vi o Senhor!", e conta-lhes o que Ele lhe disse (Jo 20, 15-18).
Imaginai a alegria na sua voz quando ela disse aquelas palavras: "Jesus não desapareceu, ressuscitou". Imaginai o seu rosto ao
mesmo tempo perturbado e feliz quando reconheceu Jesus; a
felicidade que ela sentiu e a alegria de partilhar com os outros
aquilo de que fora testemunha. Quando os discípulos souberam
que Ele estava vivo e que ela O tinha visto, eles recusam-se a
acreditar (Marcos 16, 11). Qualquer pessoa que ouvisse dizer que
um morto tinha ressuscitado, pensaria duas vezes e duvidaria, a
menos que o visse com os seus próprios olhos.
Numa comunidade, tal como Maria Madalena, vemos Jesus
em cada um de nós. Ele vive em nós. Fala-nos através dos Evangelhos. Sentimos a sua presença em cada celebração de Fé e Luz.
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 Textos de referência
 Jo 20, 11-18
 Mc 16, 1-11
 Acolhimento e reencontro

Um amigo com deﬁciência está vestido como Jesus e uma mãe como Maria Madalena. Estão à entrada da sala.
À chegada cada pessoa pega na mão
de Jesus. Como saudação fazemos o
gesto de pôr as costas da mão de Jesus ligeiramente na nossa testa. Fazemos o mesmo com Maria Madalena.
Este gesto a que se dá o nome de
“Mano po” ou “Pag-mamano”, é usado na cultura das Filipinas em sinal
de respeito em relação aos mais velhos e como maneira de receber a sua
bênção.
 Partilha
 Juntos

Revivemos o Evangelho de S. João.
 Em pequenos grupos
 Alguma vez fomos testemunhas dum acontecimento que mos-

trava a ação do Senhor? Como é que o partilhámos com os
nossos amigos e a nossa família? Eles acreditaram logo?
 Imaginemos a tristeza de Maria Madalena quando viu que o
seu Mestre tinha sido tirado do seu túmulo. Já alguma vez experimentamos essa sensação de falta duma pessoa de quem
gostava e que morreu? Como enfrentamos essa perda? Ou se
ela estava muito doente, o que sentimos quando voltamos a
encontrá-la?
 Como os apóstolos duvidaram que Jesus tivesse ressuscitado,
alguma vez tivemos dúvidas da nossa fé e como as ultrapassámos?
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 O atelier dos artistas
 Puzzle de Maria Madalena e Jesus.
 Ramo de ﬂores para o tempo de oração (ver pág. 65).
 Festa

Jogo: O que eu vejo de ti
Formamos uma roda. Recebemos uma folha de papel e uma caneta
de feltro. Colamos a folha nas costas do nosso vizinho. Cada um
na sua vez, escreve uma qualidade dessa pessoa e depois volta para
o seu lugar. No ﬁm cada um descobre o que os outros escreveram
sobre si.
 Oração

Jesus dá-nos mais coragem para partilhar a verdade do Evangelho
com pessoas que estão perdidas, sem esperança e sós. Ajuda-nos a
partilhar o amor à nossa volta como fazem os nossos amigos com
deﬁciência. Obrigado Senhor porque cuidas de nós. Ajuda-nos a
partilhar o Teu amor.
Em seguida, o coordenador da comunidade dirá: "Eu (nome), sou
tua testemunha e teu discípulo". Depois a pessoa seguinte dirá o
mesmo até todos terem pronunciado essa frase.
 A oração dum pobre

Jesus, nunca me cansarei de partilhar com os outros os Teus
milagres quotidianos.

E até ao próximo encontro
Quando voltar para casa não me vou esquecer de rezar e louvar a
Deus por todas as suas bênçãos.
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2

João

11

A palavra do mês

T

oda a gente, um dia na sua vida, colocou-se a seguinte questão: como é que eu devo viver para que, no ﬁm da minha
vida, ao olhar para trás, possa dizer que estou feliz com o que
ﬁz? É claro que tomei boas e más decisões. As boas ajudaram-me
a avançar no meu caminho e as más enriqueceram-me porque
me ensinaram lições importantes. Um guia espiritual indiano
disse: "As rochas no meu caminho não são obstáculos, mas escadas". As escadas fazem parte da vida. Cada passo é dado no amor
de Deus e não devo esquecer os meus irmãos e irmãs. Eles também caminham por caminhos rochosos. E encontramos muita
gente ao longo das nossas vidas.
A vida de João, o discípulo bem-amado, é um bom exemplo
para os jovens e também para os menos jovens. Enquanto jovem,
João ensina-nos que o trabalho nos enriquece, não só materialmente mas também espiritualmente. O trabalho dá-nos dignidade. João era pescador e trabalhou duramente. Depois foi um discípulo entusiasta de Jesus, tornou-se um pregador com os 72 discípulos e Jesus conﬁou-lhe uma grande responsabilidade na cruz:
cuidar de Maria, sua mãe. Vemos nele a lealdade e o compromisso.
Olhando João na sua velhice, através das suas epístolas, vemos que o mais importante para ele era de nos encorajar a nos
amarmos uns aos outros. Escreve muitas vezes: «Meus ﬁlhos» ou
"Eu, o homem velho".
Devemos amar-nos uns aos outros, não só quando tudo está
bem, mas também nos momentos difíceis. Devemos acolher o
outro com os seus problemas, as suas doenças, as suas diﬁculdades e ajudá-lo a carregar a sua cruz. Se ﬁzermos isso para os outros, eles fá-lo-ão também por nós.
Vamos reﬂetir acerca do lugar dos jovens e dos menos jovens
na nossa comunidade.
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 Textos de referência
 Jo 19, 25-27
 Lc 10, 1-16
 Acolhimento e reencontro

Há uma pessoa que ﬁca à entrada. Dá um abraço a quem chega e
entrega-lhe um papel em forma de coração que pode ser ﬁxado à
sua roupa com um alﬁnete.
A pessoa diz ao recém-chegado: « Jesus disse: Eu sou a porta. Se
alguém entra passando por Mim, será salvo; poderá entrar; poderá
sair e encontrar uma boa pastagem." (Jo 10, 9)
 Partilha
 Juntos

Num painel aﬁxam-se duas folhas com as palavras: Jovem amigo
e Pessoa idosa. O animador coloca-se ao pé do painel e faz as
seguintes perguntas. Temos duas opções para a resposta.
Pessoa idosa

Jovem amigo

Apetece-me um bolo muito
bom, quem mo poderá fazer?

A minha avó

A minha jovem
amiga

Com quem vou jogar futebol?

Com o meu avô

Com o meu irmão

Quero oferecer um presente a
um amigo. A quem posso pedir Aos seus pais
conselho?

Aos seus ﬁlhos

Sinto-me muito inquieto. A
quem vou telefonar?

A crianças

Aos meus vizinhos

Estou a construir uma casa noOs meus avós
va. Quem me pode ajudar?

O meus vizinhos
jovens e fortes

Para uma família
Preciso de um pouco de calma. Para casa de vizicom muitos ﬁPara onde hei-de ir?
nhos idosos
lhos
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 Entre pais
 Qual é o papel dos jovens (pessoas com deﬁciência, pais ou

amigos) na nossa comunidade?
 Partilhar uma coisa preciosa que recebemos duma pessoa idosa.
 O que é que eu quero dar à minha comunidade?
 Com os nossos amigos com deﬁciência
 Quais são as atividades que gosto de fazer com os meus irmãos

e irmãs, os meus colegas de escola ou os amigos da minha idade?
 Quais são os valores que os meus avós (ou outras pessoas idosas) me ensinaram? O que é que me faz feliz quando penso
neles?
 Com quem me sinto mais livre?
 Atelier dos artistas

Fotoforos (ver pág. 66).
 Festa

Jogo: Quem seria... ?
Um jogador sai da sala e os participantes combinam quem é que
ele pode procurar. O jogador regressa e faz uma série de perguntas
a toda a gente até conseguir adivinhar quem é a pessoa escolhida.
Por exemplo: Que género de ~animal seria essa pessoa? Seria um
cão. Que espécie de fruto seria? Uma maçã. Se fosse uma personagem da Bíblia, quem seria? O bom Samaritano. Se fosse uma bebida? chá…
 Oração

Benditos sejam aqueles...
que me olham gentilmente,
que me dão trabalho e me ajudam a fazê-lo bem,
que me dão responsabilidades e segurança
que me perguntam porque tenho medo de falar,
que me dão o que preciso quando tenho necessidades,
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que são pacientes quando sou demasiado lento,
que me fazem sentir importante quando não encontro o meu lugar,
Benditos sejam aqueles...
que me falam com conﬁança,
que seguram as minhas mãos que tremem para me acompanhar,
que se interessam pela minha juventude,
que escutam as minhas histórias,
que me deixam ajudar com as minhas competências,
que me deixam partilhar os meus dons,
Que ﬁcam comigo e não me deixam só,
que me fazem sentir importante, quando me sinto inútil,
Rezo por eles e quero abençoá-los.
 A oração dum pobre

Obrigado Jesus por teres feito de mim o Teu ﬁlho muito-amado.

E até ao próximo encontro
No ﬁm da reunião, formam-se grupos de "parceiros de oração". Entre
eles, combinam um dia por semana e uma hora (por exemplo, sextas
feiras às 18 horas). Telefonam um ao outro durante alguns minutos e
depois desse telefonema sentam-se para rezar. Um reza pelos jovens e
o outro pelas pessoas mais velhas.
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3

Pedro
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A palavra do mês

P

edro não é descrito nas Escrituras como uma pessoa perfeita. Vemo-lo combater os seus momentos de fraqueza e
de medo. Contudo, apesar das suas imperfeições, Jesus chama
Pedro a segui-l’O e a compreender o que signiﬁca ser o rochedo da Igreja.
A Escritura utiliza a imagem dum corpo para nos ajudar a
compreender o que é a Igreja. Um corpo tem numerosas partes. Cada parte do corpo é necessária. Todos somos imperfeitos
e dependentes das várias partes do corpo. Quando cada parte
do corpo é alimentada e cresce, pela graça dos sacramentos e
pelo amor duma comunidade, podem acontecer coisas espantosas! Olhem para as partes do vosso corpo que formam um
conjunto. Quais são as vossas qualidades e os vossos defeitos?
Como é que a vossa comunidade vos pode ajudar a crescer?
Um dia quando Pedro estava no barco com os outros discípulos, o seu barco estava em perigo e ele quase caiu do barco.
Chamou desesperadamente por Jesus para que Ele o salvasse.
Jesus pede-lhe para caminhar sobre as águas. Apesar de ter medo, Pedro está convencido que Jesus cuidará dele. Compreende
que chegará à margem em segurança.
De que maneira fomos Pedro e respondemos ao chamamento de Deus «Vinde e vede»? Porque é que ﬁcamos na comunidade Fé e Luz?
São Pedro é a pedra sobre a qual Jesus construiu a sua Igreja. Sabemos que cada um de nós tem imperiosamente necessidade dos outros. Jesus, ajuda-nos a descobrir a beleza desse
dom.
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 Textos de referência
 Mc 14, 54 e 66-72
 Mt 14, 22-34
 Acolhimento e reencontro

Quando as pessoas chegam à reunião, a equipa acolhe-as calorosamente dizendo a cada um: Bom dia (nome), vem e vê. Depois de
cada pessoa ter sido saudada, todos cantam: Alle Alle Alle... lu...
uia (7x) Alleluia, Alleluia !
 Partilha
 Juntos

Podemos ver um vídeo sobre a negação de Pedro e o perdão de
Jesus:
https://www.facebook.com/watch/?v=291201352058302—ou
algo em português.
 Em pequenos grupos
 Em que é que tu és como Pedro? Em que és diferente?
 Que qualidades admiras mais em Pedro?
 O que é que Jesus ensina a Pedro?
 Quando é que Pedro dá testemunho do seu compromisso

com Jesus e quando é que ele tem medo de testemunhar?
Há momentos onde tens medo de dar testemunho do teu
compromisso?
 O atelier dos artistas

Origami: a barca de Pedro (ver pág. 66). Podemos desenhar alguns
peixinhos no casco para mostrar que Jesus estará sempre connosco
para responder às nossas necessidades.
 Festa

Se ainda estivermos conﬁnados atrás dos nossos ecrãs, reunimonos todos para fazer um jogo. Uma pessoa cita um objeto que toda
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a gente pode encontrar em casa e todos os participantes quando se
grita vídeo saem à sua procura. Por exemplo: "Animal de peluche",
"foto"... Assim que as pessoas voltam ao ecrã, quem desejar pode
contar a história do seu objeto. Podemos recomeçar três ou quatro
vezes.
 Oração

Queremos agradecer-Te Senhor por teres partilhado connosco a
história de Simão Pedro para que possamos aprender a ter fé como ele. Tu amaste-o apesar das suas imperfeições e nós Te agradecemos por nos amares com as nossas imperfeições.
Tu ensinaste-nos a nos apoiarmos na nossa comunidade quando
temos diﬁculdades. Ligaste as nossas vidas e os nossos corações
com tantas pessoas diferentes! Queremos dar-Te graças.
O animador diz a cada pessoa: «(Nome) Vieste e viste».
 A oração dum pobre

Jesus, queremos agradecer-Te por nos mostrares o caminho.

E até ao próximo encontro
Tentarei não julgar ninguém. Tentarei perdoar como Jesus perdoou
a Pedro.
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Zaqueu
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A palavra do mês

E

ste mês vamos conhecer Zaqueu, um homem rico. Um cobrador de impostos de quem ninguém gostava e não era
bem visto em Jericó. As suas mãos estavam manchadas de dinheiro sujo, mas nem tudo era mau nele, já que não tinha perdido o sentido do bem e admirava secretamente Jesus.
Quando soube que Jesus ia passar por Jericó, no seu caminho para Jerusalém, foi ao seu encontro e misturou-se na multidão porque queria ver Jesus, para saber como Ele era. Não conseguia ver nada porque era de baixa estatura, mas estava determinado a ultrapassar todos os obstáculos, por isso subiu a um
sicômoro para vê-l’O passar.
Quando Jesus chegou ao local, olhou para cima e disse a
Zaqueu: “Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso de ﬁcar na
tua casa.” Ele desceu imediatamente e recebeu Jesus com alegria.
(Lc 19, 6)
Este olhar acendeu um amor recíproco. Zaqueu ﬁcou surpreendido por Jesus o ter tratado com carinho e afeto. Nunca
ninguém o tinha olhado com esse olhar de amor e de misericórdia e esse olhar mudou o seu coração, libertou-o, curou-o e deulhe a esperança duma nova vida.
Jesus chama-nos e olha para nós, como olhou para
Zaqueu. Escutemos atentamente a Sua voz e o Seu convite. Deixemo-nos olhar por Jesus e que o Seu olhar nos encha de esperança para alegremente viver o nosso jubileu.
Todos podemos, de alguma forma, ser “homens de baixa
estatura” como Zaqueu quando estamos diante da grandiosidade do amor de Deus e de Jesus. Que tenhamos o desejo de
Zaqueu de conhecer e saber mais sobre Jesus. É verdade que
existem coisas que nos impedem e nos distraem, mas procuremos o caminho que nos leva a conhecê-l’O, a recebê-l’O em
nossa casa, a celebrar e a tê-l’O sempre nos nossos corações.
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Que o exemplo de Zaqueu nos ajude a viver em comunidade com coragem para anunciar Fé e Luz ao mundo; com a alegria
por termos acolhido e transformado corações dando-lhes o sentimento de pertença a uma grande família: com a conversão dos
nossos corações na certeza de que o Senhor é misericordioso; com
a esperança de ser um sinal de esperança de um mundo melhor e
mais inclusivo.
Senhor, olha para nós como olhaste para Zaqueu.



 Texto de referência

Lc, 19 1-10.
 Acolhimento e reencontro

A equipa de coordenação acolhe a cada um, dizendo: “Olá (nome),
acolhemos-te com alegria. Hoje Jesus escolheu-te para ser seu amigo”. A equipa entrega então uma folha de sicômoro onde está escrito o nome da pessoa. Irá ser utilizado no momento de partilha
(ver pág. 66).
Cantamos uma canção de amizade.
 Partilha
 Juntos

Revivemos o Evangelho de S. Lucas.
 Em pequenos grupos
 O que me mantém longe de Jesus?
 O que posso fazer para estar mais perto d’Ele?

Cada pessoa vai trocar a folha de sicômoro que recebeu no início da reunião com o seu vizinho. Essa pessoa vai escrever perto
do nome, um dom que descobriu nessa pessoa.
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 O atelier dos artistas

Vamos decorar garrafas para criar pequenos vasos para ﬂores (ver
pág. 66). Depois vamos plantar sementes que iremos receber no
momento de oração.
 Festa

Jogo : Ler os lábios
Cada pessoa vai receber uma palavra, por exemplo: encontro, Fé e
Luz, amigos, alegria, acompanhamento, etc…
Cada um vai ter de articular essa palavra em silêncio. O primeiro a
adivinhar a palavra, lendo os lábios do jogador, vai articular a sua
palavra a seguir...
 Oração

Jesus, tal como Zaqueu, quero-Te conhecer melhor mas existem
muitas coisas que me impedem de Te ver e me distraem. Hoje venho com esta oração, pronto a encontrar-Te. Olha para mim, Senhor, com o mesmo amor com que olhaste para Zaqueu. Aproxima
-Te de mim, prometo nunca Te deixar.
Vamos escutar a música: “Zaqueu era um homem pequeno”:
https://www.youtube.com/watch?v=K0C6mkCqtAg
Enquanto a comunidade escuta a canção numa atmosfera de oração, cada um vai colocar a folha de sicômoro com o nome e o presente num grande sicômoro reproduzido num poster (ver pág. 66).
Então, recebemos um pequeno saco com sementes e comprometemo-nos a plantá-las, cuidar delas e fazê-las crescer. O sicômoro
representa a nossa amizade com Jesus que está pronta a dar frutos.
 A oração dum pobre

Obrigado Jesus, que os dons que me deste me aproximem cada
vez mais de Ti.
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 E até ao próximo encontro

Vamos tentar manter o contato com a comunidade, especialmente
com a pessoa cujo dom escrevemos na folha de sicômoro. Durante
este mês vamos manter o contato com essa pessoa e rezar por ela.
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5

Bartimeu

25

A palavra do mês

J

á houve momentos em que estivemos cegos como o
Bartimeu; conhecemos a solidão, sentimo-nos diferentes,
sem ninguém para nos segurar a mão. Então alguém nos
chamou: “Vem e vê”. Foi a família Fé e Luz que nos levou pela
mão e nos acompanhou para uma nova vida. Então, a solidão, a
tristeza e a cegueira desapareceram, transformando-se numa
nova esperança, amizade e Fé.
Jesus chamou Bartimeu a juntar-se a Ele e devolveu-lhe a
visão. Após este encontro, Bartimeu tornou-se Seu discípulo.
Da mesma forma, a nossa vida foi alterada pelo encontro com
os nossos amigos de Fé e Luz, entramos na barca e juntos,
navegamos para longe.



 Textos de referência
 Mc 10, 46-52
 A vocação de Fé e Luz, Carta I
 Acolhimento e reencontro

À medida que as pessoas chegam, vão se sentando em círculo.
Quando todos estiverem presentes, apagamos as luzes. Vivemos
um tempo de cegueira partilhada, reﬂetindo sobre a diﬁculdade
em viver na escuridão e sobre a beleza e alegria de ver a luz de novo.
Podemos cantar: "Caminha na luz":
 https://www.musicristo.pt/canticos/ver/o-espirito-e-forcacaminha-na-luz.
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 Partilha
 Juntos

Revivemos o Evangelho de S. Marcos.
 Em pequenos grupos

Jesus pergunta a Bartimeu: "Que queres que eu te faça?”. E Bartimeu respondeu: "Oh Mestre! Queria voltar a ver!¦
 Devo pedir a Jesus o que eu gostaria de ter/receber?
 Quando e como o devo fazer?
 É difícil para mim ter conﬁança e dizer o que eu realmente desejo?
 Já vivi um momento de escuridão?
 Surgiu uma luz que me deu uma nova esperança?
 O atelier dos artistas

Um marcador de livros com a forma de um farol que nos ilumina e
nos traz alegria. Quando estamos na escuridão, Jesus é a nossa luz,
o nosso farol.
A Sua palavra ilumina-nos. (ver pag. 67).
 Festa

Jogo: Conﬁamos uns nos outros?
Imprimir duas fotos da comunidade e cortá-las em pequenas peças. Formar grupos de duas equipas. Em cada equipa, uma pessoa
vai estar vendada e vai ser acompanhada por outro elemento da
equipa. A pessoa vendada leva uma peça do puzzle e terá que a
colocar da melhor forma possível, sendo guiado pelo seu companheiro. Depois, um segundo jogador vai ser vendado… Se conﬁarmos uns nos outros, vamos conseguir construir a imagem em comunidade! Qual será a equipa mais rápida?
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 Oração

Senhor, tem piedade de mim, acolhe-me tal como acolheste o cego
Bartimeu, não me deixes só. Tem piedade da minha pequenez.
Colocamos uma vela no centro do canto da oração e é dada a cada
pessoa uma folha de papel onde poderá escrever uma oração ou
um pedido. Depois, colocamo-nos em círculo. Podemos cantar
(Caminha na luz) de novo enquanto cada pessoa coloca a sua
oração perto da vela.
 A oração dum pobre

Abre os meus olhos para que eu possa ver-Te e dizer que sou
Teu. Abre os meus ouvidos para escutar a Tua palavra e o meu
coração para Te amar.
 E até ao próximo encontro

Vou tentar reconhecer os meus desejos, rezar para que se tornem
realidade e para saber como pedir ajuda quando preciso.
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Nicodemos
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A palavra do mês

J

esus encontra-se e fala com numerosas pessoas, de meios de
todo o género. Mesmo à noite, quando Nicodemos lhe vem
fazer perguntas. Há quem venha ter com Jesus porque Ele lhes
deu de comer; outros vêm depois de terem sido curados; e ainda
outros vêm depois de terem encontrado Jesus ressuscitado. Não
há uma maneira única de responder ao chamamento de Jesus.
Nicodemos vem sozinho à noite, e inicia uma conversa
com Jesus, que responde às perguntas d’Ele. Este encontro vai
mudar a vida de Nicodemos.
Jesus diz a Nicodemos que, para entrar no Reino de Deus,
é preciso nascer da água e do Espírito. Nicodemos pergunta como se pode nascer de novo. Jesus responde à pergunta baseando
-se não no que nós podemos fazer, mas no que Deus faz. É como um nascimento. Nós não ﬁzemos nada para nascer: simplesmente recebemos de Deus o dom da vida. «Deus amou de tal
modo o mundo, que lhe deu o Seu Filho Único, a ﬁm de que todo
o que n’Ele crê não se perca, mas tenha a vida eterna.» (Jo, 3,16 )
O amor de Deus vem ter connosco, pouco importando
onde vivamos ou quem sejamos. Deus convida-nos não somente
a nascer de novo, mas também a viver uma vida cheia do Espírito Santo.
Nicodemos defendeu Jesus, e ajudou a preparar o Seu corpo
para O sepultar. Tornou-se um discípulo.
Jesus quer encontrar-Se com cada um de nós, partilhar o
amor de Deus e ensinar-nos para que nos deixemos conduzir e
moldar pelo Espírito Santo. É por Ele que Jesus nasce nos nossos
corações. Jesus tornou-se Filho do Homem; nós tornamo-nos
Filhos de Deus pela ação do Espírito Santo.
Aproximarmo-nos de Jesus com todas as nossas perguntas é
o melhor começo da conversão que se pode ter. É então que
Deus nos pode dar uma «vida nova» no Espírito Santo.
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 Textos de referência

Jo 3, 1-21 ; Jo 7, 45-51 e Jo 19, 38-42
 Acolhimento e reencontro

Põe-se à entrada da sala uma caldeira de água benta. O assistente
traça uma cruz na testa de cada pessoa que chega, dizendo:
«Recebe a água e o Espírito para entrares no Reino de Deus.»
 Partilha
 Juntos

Podemos reler a meditação, revivendo as passagens do Evangelho em três quadros:
1. Nicodemos visita Jesus à noite, para que Ele lhe responda às
perguntas.
2. Nicodemos defende Jesus.
3. Nicodemos junta-se a José de Arimateia para sepultar Jesus.
 Em pequenos grupos
 Recebi uma vida nova no dia do meu Batismo. Sei em que

data foi?
 O que é que toca o meu coração para o bem, e me dá vontade de amar ainda mais?
 Já alguma vez ﬁquei surpreendido por tocar o coração de alguém? Posso contar como foi?
 O atelier dos artistas

Deus amou tanto o mundo (ver pág. 67).
 Festa

Jogo: Os aguadeiros
Os jogadores formam equipas com 3 a 5 participantes em cada
uma. No ponto de partida está um grande alguidar com água, e na
linha de chegada há tantas garrafas ou bilhas quantas as equipas.
Cada equipa tem um tabuleiro e 2 ou 3 copos de plástico, diferentes uns dos outros se for possível. Ao sinal de partida, o primeiro
jogador de cada equipa enche os copos, pousa-os no tabuleiro, vai
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o mais depressa que puder até à linha de chegada, e deita a água
dos copos (ou o que dela sobrar) na garrafa da sua equipa. Volta ao
ponto de partida, e dá o tabuleiro e os copos ao segundo jogador
da equipa, que por sua vez faz o mesmo. E assim por diante.
 Oração

Senhor Deus, Tu que és o Criador de todas as coisas: nós queremos
construir a nossa casa sobre a rocha que é a Tua palavra. À semelhança do Teu Filho Jesus Cristo, que é a pedra angular de toda a
construção, nós queremos ser testemunhas da beleza das Tuas
obras. Sustentados e protegidos pela força do Espírito Santo, ensina-nos a servir os nossos irmãos, partilhando com cada um deles
cumplicidades belas e amizades verdadeiras. Ó Senhor, Tu que
tanto amaste o mundo que lhe entregaste o Teu Filho: possa a nossa casa ser aberta a todos; seja uma fonte e um lugar de reconforto
que permita a cada um renascer. Possamos todos viver, como Nicodemos, a experiência de passar da noite ao dia, do temor ao testemunho, do conhecimento à busca, do julgamento ao amor.
Cântico: “Vós que fostes batizados”
http://videos.sapo.pt/
kbbwB1WYpFWcp11w5htr
 A oração dum pobre

Obrigado, Jesus, por estares sempre presente quando preciso de
Ti.
 E até ao próximo encontro

Todos os dias, tentarei ajudar um amigo, e rezar por essa pessoa.
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O bom Samaritano
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A palavra do mês
cuidamos duma pessoa doente ou dum pobre, tocaQ uando
mos o corpo sofredor de Cristo. Precisamos da mão de Cristo para poder tocar os corpos destruídos pela dor e pelo sofrimento. «O amor último não tem medida, contenta-se com darse.» (Santa Teresa de Calcutá)
Na parábola do bom Samaritano, somos chamados a alargar
a solidariedade para além da classe, da tribo, do país e da religião. Um doutor da lei coloca uma questão a Jesus: «Quem é o
meu próximo?» Entre o povo judeu, o meu próximo é o ﬁlho do
meu povo; os outros são estrangeiros e talvez até inimigos. A resposta de Jesus é uma parábola com três pessoas: um sacerdote,
um levita, e um samaritano, um estrangeiro. Mas é este último
que cuida do ferido, que lhe unge as feridas com azeite para aliviar a dor e com vinho para evitar a infeção, como um médico.
Os Padres da Igreja viram neste samaritano Jesus, médico dos
doentes (isto é, dos pecadores), que cuida dos feridos, os conduz
à hospedaria (a Igreja), e os oferece sãos e salvos a Deus.
Quem é o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Jesus conﬁrma a resposta do doutor da lei: «O que usou
de misericórdia para com ele.» O próximo é quem se aproxima dos
outros com amor.
Jesus mostra-nos como ir ao encontro daqueles que estão
feridos e quebrados, para os fazer descobrir que são únicos, preciosos, importantes. Acolhê-los e amá-los assim é ajudá-los a
encontrar a vida. Somos testemunhas disso nas comunidades Fé
e Luz, onde acolhemos homens e mulheres à procura de se estimarem a si próprios.
Jesus revela-nos que o que é importante são as pessoas,
quaisquer que sejam as suas raízes ou a sua cultura. No coração
das nossas vidas, há um coração feito para a relação. Jesus veio
dar-nos a vida do próprio Deus, a vida eterna, por meio de uma
relação pessoal com cada um de nós.
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Em Fé e Luz, somos chamados a sermos amigos. Do coração
das pessoas fracas, brota um poder misterioso, que nos chama a
uma relação e a uma transformação do coração. É a aprendizagem da ﬁdelidade, é crescer com o outro.

 Texto de referência

Lc 10, 25-37
 Acolhimento e reencontro

Vivemos numa comunidade Fé e Luz e temos a mesma identidade
a nível internacional. Mas cada comunidade tem também uma
identidade própria cujas raízes remontam ao seu nascimento. À
sua chegada, cada membro da comunidade recebe uma mão em
cartolina, na qual escreve o nome da pessoa que o acompanha e
que guarda ﬁelmente em amizade e oração. Depois, colamos essas
mãos na árvore cujas raízes se estendem até ao começo da história
da nossa comunidade (ver página 67).
 Partilha
 Juntos

Revivemos o Evangelho do Bom Samaritano, ao qual juntámos
um diálogo para compreender de modo mais concreto o tempo
da amizade e da ﬁdelidade.
«Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos
dos salteadores que, depois de o despojarem e encherem de pancadas, o abandonaram, deixando-o meio morto.»
O homem ferido pergunta-se: «Que mal ﬁz eu para me acontecer isto?»
Por coincidência, descia por aquele caminho um sacerdote. Vendo este homem, diz para consigo: «Vou apresentar os meus sacrifícios no Templo; há já muito tempo que espero a minha vez…
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Não posso perder tempo com este desconhecido. Se o ajudo, ou se
lhe toco, ﬁco ritualmente impuro. Os meus sacrifícios são mais
importantes do que a ajuda que lhe posso dar. Tenho a certeza de
que outra pessoa qualquer o há de ajudar…» E passou ao largo.
 Do mesmo modo, também um levita passou por aquele lugar.

Disse-lhe. «Sou um levita: a minha tribo é a mais nobre de
todas as tribos de Israel. Se alguém me vê a ajudar-te, isso é
mau para mim. Passei toda a vida com pessoas que me respeitam e me preferem a todos os outros judeus… Não, não quero
perder o meu estatuto.» E passou adiante.
 O homem ferido perguntou-se: «Porque é que as pessoas não
me olham e não me ajudam? É como se eu fosse um doente
contagioso, ou tivesse culpa do que me aconteceu? Senhor! Onde está a Tua misericórdia? Onde está a Tua compaixão? Será
que eu não mereço que me ajudem?»
 Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e,

vendo-o, encheu-se de compaixão. Disse-lhe: «Senhor, misericórdia. Vê como ele está ferido. Tenho pressa, mas pouco importa. Ele precisa de ajuda. O mínimo que podemos fazer num
caso destes é ter compaixão dos que precisam de ajuda.» Aproximou-se, e quando viu o olhar do ferido dissipou-se a dúvida
e caíram as barreiras entre eles. Ligou-lhe as feridas, deitando
nelas azeite e vinho, e colocou-o sobre a sua própria montada.
Então o samaritano começou a falar e disse-lhe: «Sei como
são fortes as tuas dores e não posso eliminá-las… Oh, se eu pudesse fazer alguma coisa por ti!» O ferido respondeu-lhe: «Só
por teres chegado ao pé de mim, e me teres ligado as feridas
sem medo nem repugnância, e por me teres consolado no caminho, aliviaste-me o sofrimento, e voltaste a dar-me esperança
na vida.»
Respondeu-lhe o samaritano: «Achas mesmo que te aliviei o
sofrimento? Como tiveste paciência e aceitaste a minha ajuda,
ensinaste-me a paciência perante as minhas diﬁculdades, e ensinaste-me a não hesitar a aproximar-me dos outros.»
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 Levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte,

tirando dois denários, deu-os ao estalajadeiro, dizendo:
«Trata bem dele e, o que gastares a mais, pagar-to-ei quando
voltar.» O estalajadeiro disse-lhe: «Porque é que fazes isto, se
ele não te é próximo?» O samaritano respondeu: «Olha que ao
princípio só o ajudei por ter pena. Mas quando vínhamos a caminho descobri que ao nos ampararmos um ao outro ele me
enriqueceu, e me fez ver a vida e as coisas de uma maneira diferente.»
 Quanto ao ferido no seu leito, dizia para consigo: «Senhor, eu
Te dou graças pela manifestação do Teu amor e da Tua ternura, por meio deste samaritano. Sim, Senhor! Aprofunda a minha fé na caridade entre as pessoas, nesta caridade capaz de
realizar milagres e de mudar os corações para os dirigir a uma
melhor humanidade.»
 Em pequenos grupos
 Em Fé e Luz, a amizade é um dever a cumprir, ou uma fonte

de alegria e de crescimento?
 Como é que somos ﬁéis aos outros na comunidade?
 Do que é que eu mais gosto nos momentos que vivemos no
tempo de amizade e ﬁdelidade?
 O atelier dos artistas

A roda da amizade (ver página 67).
 Festa

Jogo : As qualidades de um bom amigo
Formar pequenos grupos e dar a cada um uma das qualidades de
um bom amigo. Dar ao grupo um tempo para a discutir e para verem juntos como exprimir essa qualidade (por meio de um cântico, um teatro, uma oração, uma mímica, um desenho…); depois,
cada grupo apresenta o que preparou perante a comunidade.
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Qualidades de um bom amigo
O amigo que aceita o amigo como ele é.
O amigo divertido e alegre.
O amigo ﬁel.
O amigo bom.
O amigo que se interessa pelo seu amigo.
O amigo discreto.
O amigo que reconforta e encoraja.
O amigo cheio de sabedoria.
 Oração

Ó Senhor…
Tu queres as minhas mãos: toma-as, para que com elas eu possa
ajudar os doentes e os pobres.
Tu queres os meus pés: toma-os, para que eu passe este dia a visitar os que necessitam de um amigo.
Tu queres a minha voz: eu Ta ofereço, para que eu fale hoje com os
que vivem em solidão e precisam de palavras de consolo e reconforto.
Tu queres o meu coração: eu To ofereço, para que eu semeie o
amor nos corações das pessoas a quem ele faz falta.
Ó Senhor…
Abre-me os olhos, para que eu possa ver-Te nos irmãos a quem
sirvo.
Abre-me os ouvidos, para que eu possa escutar as queixas do homem faminto, oprimido e abandonado.
Abre-me os olhos, para que eu ame o outro como Tu, e faz de todos nós um só coração e um só espírito em Teu nome.
Ó Senhor…
Ofereço-te azeite, que não é senão as minhas obras a cuidar das
feridas dos irmãos mais fracos.
Ofereço-te vinho, que puriﬁca as ideias deformadas que os outros
têm para com as pessoas com deﬁciência.
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 A oração dum pobre

Jesus, meu amigo, obrigado por estares sempre comigo quando
estou triste e quando estou feliz.

E até ao próximo encontro
Estarei atento aos que estão sós ou doentes, e visitá-los-ei.
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O centurião

40

A palavra do mês

À

chegada a Cafarnaum, Jesus encontra o centurião que lhe
pede que cure o seu servo. O seu pedido é cheio de conﬁança pois tem a certeza que basta dizer a Jesus o que o aﬂige, para
ser atendido.
O encontro de Cristo com o centurião apresenta uma bela imagem da fé simples e evidente, mas também amadurecida. Na
atual crise da fé, poucas pessoas procuram uma ajuda real em
Cristo e na oração. Os problemas familiares, de saúde ou proﬁssionais suscitam um sentimento de revolta e mesmo de rancor
contra Deus. As desgraças que nos tocam aqui e agora não nos
aproximam de Deus, antes nos afastam d’Ele. Isso demonstra
uma perda de fé nos corações das pessoas, incluindo dos batizados. É fácil responder à pergunta de saber se somos crentes,
mas é muito mais difícil colocar a nossa fé em prática. Riscamos
a fé da nossa vida diária com um traço, esquecendo que a fé é a
própria vida! Jesus Cristo entra na nossa vida todos os dias de
várias maneiras, basta-nos aceitar a sua mão estendida e cheia
de compaixão. Todas as nossas decisões tomadas na fé e na conﬁança serão obra de Deus.
A Igreja recorda-nos a extraordinária fé do centurião em cada
missa. Antes de acolhermos Jesus nos nossos corações, repetimos como o centurião : “Senhor, eu não sou digno de que entreis
em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo". Estas
palavras são um exemplo de uma fé imensa e humilde no poder
de Cristo. Que frutos trazem estas palavras para as nossas vidas?
Seguindo o exemplo do centurião, conﬁamos as nossas dores a
Jesus ?
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 Textos de referência
 Lc 7, 1-10
 Mt 8, 5-13
 Acolhimento e reencontro

À medida que vão chegando cada um recebe um medalhão em
cartão no qual está escrito: «Dizei uma só palavra e serei salvo».
 Partilha
 Juntos

Vamos reviver o Evangelho do centurião. Para terminar, o assistente espiritual dará algumas explicações.
 Em pequenos grupos
 Vou querer, como o centurião, pedir a Deus que me ajude

nas minhas dores e nos meus problemas com conﬁança?
 Quais são as preocupações que quero conﬁar ao Senhor?
 O que sinto quando pronuncio as palavras do centurião na

missa?
 O atelier dos artistas

Flores de papel para decorar o canto de oração (ver pág. 68).
 Festa

Jogo: Uma corrida divertida
Cada participante na corrida tem uma rolha, uma noz, ou um outro pequeno objeto leve e que deslize facilmente. São os nossos
peões. Devem ser marcados de forma a serem facilmente reconhecidos. Podemos pintá-los, escrever o nome…
Juntos fazemos a pista para a corrida. Podemos desenhá-la no
chão, ou pode ser feita de livros ou de lápis consoante a imaginação e as possibilidades.
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Quando os peões e a pista estiverem prontos começa a corrida!
Todos lançam o seu peão, um de cada vez, e o primeiro a chegar à
meta ganha a ovação da comunidade!
 Oração

O canto de oração é decorado com as ﬂores de papel e com o desenho de uma casa.
"Deus enviou a sua palavra para os curar, e livrou-os da morte!" (Sl
107).
Jesus foi a casa do centurião para curar o seu servo e amigo. Jesus
também vem a nossa casa, à nossa comunidade para nos dar o que
humilde e ﬁelmente Lhe pedimos. Ele fá-lo porque nos ama. Ele
cuida de nós como cuidou do servo do centurião.
O centurião não pediu nada para si, mas para um amigo. Há provavelmente alguém na comunidade que, por diversas razões, não
consegue pedir nada a Jesus, não tem força para isso, tem medo,
tem dúvidas, perdeu a fé… Conﬁemos essa pessoa a Jesus! Escrevamos num papel o que o nosso amigo necessita e colemos na casa.
 A oração dum pobre

Obrigado, Senhor, por cuidares de mim, obrigado por cuidares
dos meus amigos.

E até ao próximo encontro
Todos os dias vou pedir a Jesus que a minha fé seja tão forte e
conﬁante como a do centurião.
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O bom ladrão

44

A palavra do mês

A

quele a quem chamamos "Bom ladrão" só encontrou Jesus
no ﬁnal da sua vida, mas esse encontro foi sem dúvida revolucionário. Talvez por ver Jesus cruciﬁcado ao seu lado, mas
ao contrário de si, ele não ter feito qualquer mal? Talvez por
escutar as palavras de Jesus? Terá sentido algo que não podemos explicar? Em todo o caso, este encontro cria nele um questionamento, um pôr-se em causa. O seu encontro com Jesus
muda-lhe a vida, mesmo antes da sua morte. Ele reconhece os
seus erros ao pedir humildemente a Jesus para “se lembrar de
si”.
Esta história recorda-nos quão inﬁnito é o Amor de Deus e
como ele sempre concede o seu perdão. Para nós, humanos, por
vezes é difícil perdoar. Por vezes temos a impressão de que é
“tarde demais” ou que a ferida é “grande demais”. Mas para
Deus não é assim. Como Jesus contou na parábola do ﬁlho pródigo, Deus é como um pai que acolhe todos os seus ﬁlhos de
braços abertos. Independentemente do que tenham feito e incondicionalmente.
A história do bom ladrão mostra-nos como deixarmo-nos encontrar por alguém como Jesus pode revolucionar a nossa vida.

 Texto de referência

Lc, 39, 43
 Acolhimento e reencontro

Para iniciar a reunião entoamos um cântico para que cada um se
sinta membro por inteiro da comunidade. Tal como Deus nos acolhe no seu amor, nós acolhemos cada pessoa da comunidade.
Cantamos um cântico de boas-vindas, um cântico em que citamos
os nomes próprios dos membros ou o cântico da comunidade.
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 Partilha
 Juntos

Lemos a passagem do Evangelho de S. Lucas. Em seguida preparamos um sketch representando situações onde uma pessoa
reconhece os seus erros como o fez o bom ladrão. Como reage
o outro? E Jesus, reage da mesma forma?
 Em pequenos grupos
 Há alguma coisa que tu não queiras ou não consigas perdo-

ar? E Deus, haverá alguma coisa que ele não queira ou não
possa perdoar?
 É difícil reconhecer os seus erros? Porquê?
 Já te aconteceu não teres vontade de perdoar?
 O atelier dos artistas

Colagem: a cena do calvário (ver pág. 68).
 Festa

Jogo: O perdão
Vamos precisar de uma colher e de uma bola de ping-pong.
Colocamo-nos em círculo. Pomos a bola numa colher. Ela representa o perdão que vamos passar uns aos outros. Atenção, não é
fácil perdoar, mas é uma coisa que conseguimos fazer todos juntos.
Passamos a colher com a bola de ping-pong uns aos outros com
cuidado para não a deixar cair. Quando tivermos conseguido dar a
volta a todos, teremos conseguido!
Ou : Como nos reaproximarmos e reconciliar-nos?
Vamos precisar de corda e de tesoura.
Dois a dois seguram cada um a ponta da corda. Alguém vem cortála e nós deixamos de estar unidos. O que podemos fazer? Podemos
dar um nó na corda. De seguida podemos voltar a cortar a corda e
refazer o nó, etc.
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Reﬂexão: A nossa relação é como esta corda. Quando nos zangamos, quando discutimos é como cortar a corda. Mas podemos recriar a relação quando perdoamos (fazer os nós). Observemos juntos o que acontece quando fazemos nós: as duas pessoas aproximam-se. A cada vez que nos perdoamos, ﬁcamos cada vez mais
próximos.
 Oração

Acendemos uma vela e vamos colocar todas as nossas cordas com
os nós em volta da vela como símbolo dos perdões concedidos.
Cada um recebe um papel no qual vai escrever ou desenhar alguma coisa pela qual gostaria de pedir perdão a Jesus.
Em seguida, ao som de um cântico meditativo, cada um coloca o
seu papel numa grande bacia.
Cântico de Taizé : "Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no
teu Reino".
https://www.youtube.com/watch?v=1Gu47uCl-WA
 A oração dum pobre

Jesus, obrigado por nos acolheres todos no teu amor inﬁnito.

E até ao próximo encontro
Vou rezar todos os dias para pedir a Jesus que me ensine a perdoar
verdadeiramente.
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Marta e Maria

48

A palavra do mês

M

arta e Maria vão ajudar-nos, hoje, a encontrar Jesus. Estas
duas irmãs têm personalidades bem diferentes e acolhem
Jesus também de forma diferente.
Felizmente, Marta é dotada para o serviço. Jesus precisa de
amigos para se sentir acolhido, descansar, comer. Na verdade,
permite a Marta realizar-se, realizar-se no trabalho que faz. Ela
tem necessidade de manifestar o seu amor por Jesus.
Felizmente que Maria, de forma espontânea, coloca-se junto
de Jesus para O ouvir. Jesus precisa de amigos que O acolham e
ouçam os Seus ensinamentos. Maria encontra a felicidade na Sua
palavra. Jesus permite que Maria encontre sentido para a sua vida, no que faz, perceba a forma como Deus se manifesta ao mundo e a ela em particular. A Sua Palavra é uma Palavra que transforma, renova, faz crescer...
Maria tem necessidade de ouvir Jesus, de se alimentar da Sua
palavra. Marta tem necessidade de demonstrar o seu amor pela
ação. Duas atitudes através das quais nos tornamos pequenos: pelo
serviço e pela escuta (e como é difícil fazer silêncio).
É possível que quando se quer fazer sempre tudo bem feito, se
esqueça que Jesus pede apenas um acolhimento simples e recusa
qualquer comparação (“Não te incomoda que a minha irmã me tenha deixado a fazer todo o serviço sozinha”), arriscamo-nos a pensar que sabemos, tal como Marta, o que é melhor para os outros,
bem como para Jesus. Podemos, inclusivamente, dar-Lhe ordens!
Graças à reação de Marta, aprendemos a não ﬁcar ansiosos e a não
nos preocuparmos em demasia. É, frequentemente, bem mais fácil
“fazer” do que “estar simplesmente presente”.
Em Fé e Luz gostamos de acolher, servir, confortar, ouvir,…
Fazemo-lo espontaneamente, porque sabemos que, mesmo que sejamos desajeitados, o que conta é o gesto, a vontade de mostrar a
sua amizade. A única capacidade necessária é a de amar.
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Vem Jesus, esperamos por Ti no seio da família Fé e Luz,
porque Tu vens aumentar as nossas forças para o serviço e para a
escuta. Saímos de um encontro fortalecidos, consolados, alegres,
santiﬁcados…

 Textos de referência
 Lc 10, 38-42
 Mc 6, 31-34
 Acolhimento e reencontro

O acolhimento será feito por um membro da comunidade com
deﬁciência.
Essa pessoa entrega, à chegada de cada participante, uma pequena
vela, dizendo: " (nome): Como te sentes hoje? O que nos queres
contar hoje, nós escutamos-te…"
E, de seguida, da mesma forma, a vela vai sendo passada a outros
membros da comunidade.
Esta vela representa Jesus e estabelece a ligação entre os membros
da comunidade. Ela simboliza, ainda, a importância de saber escutar o próximo e de o servir, tal como estamos ao serviço de Jesus.
 Partilha
 Juntos

Revivemos o Evangelho de S. Lucas.
Marta e Maria são irmãs. Hoje, elas estão felizes: o Seu amigo
Jesus vem visitá-las. Existem várias formas de acolher e não há
uma melhor do que a outra, se existir amor. É necessário escolher a forma de estar com o próximo, de o ouvir, de levar em diante a sua escolha, a sua oferta de amor.
Personagens : Jesus, Marta e Maria.
Jesus está sentado. Maria, aos seus pés, olha-O e escuta-O atentamente. Marta mexe-se e esforça-se para O servir. (Podemos
acrescentar, para além da farda, utensílios de cozinha que sejam
ruidosos). Ela coloca-se frente a Jesus e interpela-O: "Senhor,
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não te incomoda que a minha irmã me tenha deixado fazer o serviço sozinha ? Diz-lhe, então, que me venha ajudar."
Jesus responde-lhe: ¦Marta, Marta, andas inquieta e preocupaste com muitas coisas. Uma única coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada."
 Em pequenos grupos
 Qual foi a mulher do Evangelho que mais escutou o Senhor,

como?
 Quem são as outras mulheres da história cristã que escutaram

atentamente o Senhor e que deram a sua vida ao serviço dos
outros?
 Como podemos então imitá-las aquando dos nossos encontros?
 O atelier dos artistas

Pintar um desenho de Marta e Maria e construir um pequeno cavalete (ver pág. 69).
 Festa

Jogo: o servo apressado
Prever 2 bandejas nas quais se põem objetos diversos
(inquebráveis!).
Formar duas equipas alinhadas. O objetivo é passar a bandeja o
mais rápido possível entre os membros de cada equipa, deixando
cair o mínimo de objetos possível.
 Oração

Maria, mulher da escuta, abre os nossos ouvidos para que saibamos ouvir a Palavra do Teu Filho Jesus, mas também de cada
pessoa com quem nos cruzamos, em particular da mais pobre, a
mais necessitada ou em diﬁculdade.
Maria, mulher de decisão, ilumina as nossas mentes e os nossos
corações para que saibamos obedecer, sem hesitação, à Palavra do
teu ﬁlho Jesus, mas também para que tenhamos a coragem de nos
conformarmos com Ela.
51

Maria, mulher de ação, faz com que nos apressemos a ir ao encontro dos outros com todo o nosso ser, para levar ao mundo a caridade e o amor do Teu ﬁlho Jesus e, assim, ser como tu, mensageira
da luz do Evangelho. (Excerto de Oração a Maria, Mulher da escuta, Papa Francisco.)
 A oração dum pobre

Jesus, adoro passar parte do meu tempo Contigo e escutar a
Tua Palavra.

E até ao próximo encontro
Cada um entrega, à pessoa que o acolheu à chegada, o seu desenho
de Marta e Maria, propondo-se a estar atento, ﬁcar à escuta e a rezar
por ela até ao próximo encontro.

52

11

Mateus

53

A palavra do mês

M

ateus é um dos doze apóstolos. O seu nome, em hebraico,
signiﬁca "dom de Deus". Ele é publicano e mora em Cafarnaum. Quando Mateus ouve o chamamento de Jesus “Vem e
segue-me", deixa tudo para O seguir.
Se estamos numa comunidade Fé e Luz, é porque nós também ouvimos o chamamento de Jesus para O seguirmos.
Ele falou-nos ao coração e a nossa resposta foi "Sim". Descobrimos
um mundo desconhecido onde não cabem o dinheiro, o poder e o
sucesso. Nós descobrimos a verdadeira amizade, o altruísmo e a
verdadeira alegria. Descobrimos que podíamos amar e ser amados
sem precisarmos de usar qualquer máscara. Descobrimos a presença de Jesus nos mais pequeninos dos Seus ﬁlhos.
Peçamos a Mateus para sermos como ele, a cada dia, incansáveis testemunhas de Cristo.

 Textos de referência
 Mt 9, 9-13
 Jr 1, 4-8
 Acolhimento e reencontro

O animador terá colocado as pegadas de Jesus e de Mateus num
canto da sala. À chegada, cada um recebe uma pegada e o logotipo
do Fé e Luz (ver página 69). Escreve na pegada o seu nome e cola
o logotipo. Cada um na sua vez vai colocar no chão a sua pegada,
atrás das de Jesus e de Mateus. De seguida, cantamos juntos
"Caminha na Luz" à medida que fazemos um círculo à volta das
pegadas.
(https://www.youtube.com/watch?v=Ry6sVI47uY8)
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 Partilha
 Juntos

Revivemos o Evangelho. Cada um de nós é chamado por Jesus a
segui-l’O. Jesus nunca se esquece de ninguém. Para Ele, todos
somos importantes e preciosos.
 Em pequenos grupos
 O que consigo reter deste texto? Porquê ?
 Jesus também nos chama a segui-l’O? Como é que Ele me

chama?
 O que devo abandonar para O seguir?
 Como é que podemos ajudar os outros a seguirem Jesus?
 O atelier dos artistas

Uma moldura para Mateus (ver pág. 70).
 Festa

Dançamos para mostrar a felicidade com que seguimos Jesus na
comunidade Fé e Luz, sabendo que Ele nos conduzirá sempre para
a Luz, conforme prometeu.
 Oração

Apesar da nossa pobreza, somos todos chamados a acompanhar
Jesus e, tal como Mateus, a sermos Seus amigos. Jesus diz: "Chamo
-vos meus amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu vos dei a
conhecer.¦
Senhor Jesus, ajuda-me a fazer a Tua vontade e a permanecer Teu
amigo. Concede-me um olhar de compaixão pelos mais fracos dos
meus irmãos e irmãs da Comunidade para que eu esteja presente
nas suas diﬁculdades. Olha-me com bondade e renova o meu coração pelo Teu perdão e pela graça da Tua Misericórdia.
Senhor, Tu conﬁas em mim. Amas cada um tal como é. Ajuda-me
a ser o que queres que eu seja e a aumentar os tesouros que me
conﬁaste. Ensina-me a amar os outros tal como são e a descobrir
os tesouros escondidos em cada um deles.
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Senhor, em alguns dias Tu és para mim uma grande Luz. Noutros
dias, torna-se mais difícil amar-Te e amar os outros.
Obrigado Jesus por me teres chamado a seguir-Te através desta
Comunidade de Fé e Luz onde posso testemunhar a alegria que
me deste.
 A oração dum pobre

Obrigado, Senhor, por me amares tal como sou e de me teres
feito Teu amigo.

E até ao próximo encontro
Irei tentar, todos os dias, seguir os passos de Jesus, alimentando-me
da Sua Palavra.
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Judas

57

A palavra do mês

A

amizade é um sentimento central em Fé e Luz. Vivenciamo
-la profundamente com os nossos amigos especiais e as suas famílias e também com Jesus. Mas a amizade tem muitos desaﬁos. Olhando para Judas, este mês pensemos no “pequeno Judas” que vive em cada um de nós: o amigo que nem sempre sabe
aceitar e respeitar o modo dos outros fazerem coisas que ele faria
de modo diferente, o amigo que ﬁca frustrado quando as coisas
não correm exatamente como planeado. Em palavras simples, o
amigo que, nessas pequenas ações/pensamentos “trai” não apenas os seus amigos na comunidade, mas também Jesus.
Mas, além de nos recordarmos das nossas falhas como amigos, as
alturas em que fomos o pior de Judas, lembremo-nos também
que Judas foi escolhido e aceite por Jesus, mesmo sabendo que
Judas o iria trair. Assim, Jesus escolhe-nos e aceita-nos nos nossos bons momentos, mas sobretudo com os nossos erros e as
nossas fragilidades. E mais, Jesus perdoa-nos e dá-nos sempre a
oportunidade de tentar de novo e continuar esta jornada única
que é segui-lo.
Façamos neste mês um encontro onde, aceitando os nossos
momentos de fragilidade, tomamos consciência da riqueza que
existe na diversidade das nossas comunidades onde, aceitando as
nossas diferenças, nós nos concentramos naquilo que nos une: a
Fé e a Luz.


 Textos de referência
 Jo 12, 4-5 e 13, 1-15
 Lc 22, 47-48
 A necessidade duma comunidade, Carta II, 2
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 Acolhimento e reencontro

À chegada, cada um recebe uma moeda de prata. Devem ser preparadas previamente pela equipa de coordenação. Podem ser simplesmente uma rodela de cartolina/cartão coberto com papel de
alumínio.
 Partilha
 Juntos

Podemos reviver o Evangelho do Lava-pés,

Jo 13, 1-15.

 Em pequenos grupos
 Alguma vez me senti desiludido com um amigo ou outro ente

querido? Como me senti?
 Alguma vez desiludi alguém que me é querido? Como é que

Jesus olhou para mim nessa ocasião?
Nas costas da moeda de prata que cada um recebeu, sugerimos
que se escreva algo que não nos orgulhamos.
 O atelier dos artistas

Juntos vamos criar um baú/cofre (pode ser uma caixa simples de
cartão) e decoramo-lo. Dentro do baú, colocamos corações (pelo
menos um por cada pessoa presente) que também decoramos durante o atelier. Vamos usar esse cofre durante a oração.
 Oração

A entrega das moedas: colocamos as moedas de prata do baú
de modo a nos desprendermos das ações e pensamentos que nos
pesam e para estarmos livres para receber Jesus sem culpa no nosso coração.
“Senhor, hoje pensamos sobre o pequeno Judas que vive em cada
um de nós. Recordámos os nossos pecados e lembrámos os momentos em que não te soubemos seguir. Agora queremos entregar
-te as nossas falhas e as nossas fragilidades.”
(Cada um aproxima-se do baú e deixa a sua moeda de prata e reti59

ra um coração.)
A troca pelo coração:
“Agora que te entregámos a nossa moeda de prata, estamos prontos para receber o teu amor através de cada membro da nossa comunidade, e, com esse amor, seguir o caminho que nos leva até ti.
Senhor, agradecemos-te por nos acolheres com as nossas fraquezas
e pedimos que nos ensines a acolher as fraquezas dos outros.”
 A oração dum pobre

Agradecemos-Te Senhor, porque se às vezes não somos capazes de seguir os Teus ensinamentos; Tu és o Pai que nos perdoa sempre e nos acolhe apesar das nossas falhas.
 Festa

Jogo : A caça ao tesouro
Um dos animadores anuncia que escondeu todos os corações e o
baú. A comunidade tem se de unir para os encontrar. Pode haver
um mapa ou serem dadas pistas sobre onde eles estão escondidos.
Alguns animadores podem ajudar na procura e tocar música durante a atividade.
 E até ao próximo encontro

Diante das fraquezas dos outros, tentarei amar sem julgar, seguindo o exemplo de Jesus. Mais do que as falhas dos outros, vou olhar
para cada pessoa com amor, do mesmo modo que Jesus olha para
mim.
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Anexos
Meditações, Padre Marco Bove
Natal

os anjos se afastaram deles em direção ao céu, os pastores
Q uando
disseram uns aos outros: "Vamos a Belém ver o que aconteceu e
que o Senhor nos deu a conhecer". Foram apressadamente e encontraram Maria, José e o menino deitado na manjedoura. Depois de terem
visto, começaram a divulgar o que lhes tinham dito a respeito daquele
menino. (Lc 2, 15-17)
Os anjos anunciaram aos pastores o nascimento de Jesus, enquanto eles guardavam os seus rebanhos, durante a noite. E os pastores
puseram-se imediatamente a caminho, encontrando Maria, José e o
menino, tal como os anjos lhes haviam anunciado. "Vinde e vede" é o
tema do nosso carnet deste ano e tal como nós, também os pastores
receberam este convite para se meterem a caminho, para irem em
busca de Jesus e para O adorarem. É um convite a conﬁar e a pôr-se
em marcha, a sair de nós-mesmos, das nossas certezas e do nosso
conforto.
Naquela época, os pastores eram considerados os últimos quanto
ao estatuto social, considerava-se que o seu trabalho os tornava
«impuros» dado que ajudavam os cordeiros do rebanho a nascer e
que se sujavam com o seu sangue. No entanto, foram precisamente
os pastores os primeiros a receber este anúncio de alegria: aos que
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são rejeitados, Deus coloca-os em primeiro lugar; aqueles que são
considerados os últimos, para Deus são os primeiros.
Os Anjos convidam-nos também hoje a pormo-nos em marcha
para ir ao encontro do Senhor Jesus e para O acolhermos com alegria. Pedimos ao Senhor que as nossas comunidades Fé e Luz saibam também acolher este convite dos Anjos para seguir pelo caminho que ruma a Jesus, para serem comunidades abertas aos outros,
aos mais pequenos e aos mais esquecidos.

Festa da luz

I

mpelido pelo Espírito Santo, Simeão veio ao templo, quando os pais
trouxeram o menino Jesus, a ﬁm de cumprirem o que ordenava a
Lei a seu respeito. Simeão tomou-o nos braços e bendisse a Deus, dizendo: "Agora, Senhor, segundo a Tua palavra, deixarás ir em paz o
Teu servo, porque meus olhos viram a Salvação que ofereceste a todos
os povos, Luz para se revelar às nações e glória de Israel, Teu povo. (Lc 6, 6 -32)
A Festa da Luz é assim chamada porque vem recordar o acolhimento de Jesus no templo de Jerusalém pelo ancião Simeão, que
chamou ao Senhor «Luz que se revela às nações ». Também Simeão
acolheu o convite do nosso Carnet deste ano: "Vinde e vede". Chamado pelo Espírito Santo, Simeão foi ao templo de Jerusalém e viu o
Menino com Maria e José. O que é extraordinário é que Simeão foi
capaz de ver para além das aparências e reconheceu a saudação de
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Deus através de um menino que se parecia com qualquer outro bebé.
É preciso ver através de um «olhar de fé» para descobrir a luz de
Deus nos pequenos e nos pobres. De facto, tantas vezes olhamos
sem ver, como se faltasse a luz, como se os olhos não soubessem reconhecer a presença de Deus. Peçamos por todos nós e pelas nossas
comunidades, para que saibamos ver através de um olhar de fé, o
olhar de Simeão, um olhar que é capaz de reconhecer a obra de
Deus na nossa vida, e para que continuemos a ser testemunhas da
luz e da esperança no mundo.

Páscoa

E

o véu do Templo rasgou-se em dois, de alto a baixo. O centurião
que estava em frente dele, ao vê-lo expirar daquela maneira, disse: "Verdadeiramente, este homem era Filho de Deus!" (Mc 15, 38-39)
Aos pés da cruz, com Maria e o discípulo João, estava também o centurião, um soldado romano que tinha participado na cruciﬁcação de Jesus. Também ele foi chamado a ser testemunha da
Páscoa do Senhor e, sem o saber, também ele respondeu ao convite:
"Vinde e vede". Depois da Sua morte, o soldado reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, o verdadeiro Messias.
Ao celebrar a Páscoa, somos também convidados a permanecer diante da cruz do Senhor, a contemplar a Sua morte e a Sua ressurreição. Rezamos para que o véu diante dos nossos olhos, tal como
o véu do templo de Jerusalém que escondia o «Santo dos Santos», o
local mais santo do templo, possa ser rasgado permitindo-nos ver a
face do amor de Deus.
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Pedimos ao Senhor que as nossas comunidades Fé e Luz sejam
sempre lugares de vida e de ressurreição, e que o véu da tristeza e da
falta de conﬁança seja retirado de diante de nós, através do amor e
do acolhimento.

Pentecostes

V

iram então aparecer umas línguas, à maneira de fogo, que se iam
dividindo, e poisou uma sobre cada um deles. Todos ﬁcaram
cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes inspirava que se exprimissem. (Act 6, 7-4)
No dia de Pentecostes, os apóstolos encontravam-se reunidos,
quando subitamente, receberam o dom do Espírito Santo, sob a forma de um fogo, de uma força nova que os atingiu e transformou as
suas vidas. O primeiro sinal que notaram foi de que conseguiam falar todas as línguas, podendo assim anunciar a alegria do Evangelho
a todos.
A experiência do Fé e Luz é semelhante à dos apóstolos: as nossas
comunidades encontram-se presentes em 86 países espalhados por
todo o mundo e nelas falam-se línguas diferentes, vivendo sempre a
alegria da festa e da comunhão. O dom do Espírito Santo torna-nos
capazes de falar a única língua que todos podemos compreender: a
língua do amor e do perdão. Este dom é também um trabalho de
testemunho para que o amor de Jesus seja um sinal de esperança
para todos. São muitas as famílias que se encontram ainda isoladas e
cujos ﬁlhos mais frágeis não se sentem acolhidos na sociedade, nem
mesmo, por vezes, na igreja.
Espírito Santo, ilumina o nosso coração e a nossa inteligência,
ensina-nos a ser testemunhas de amor e de esperança, sinal de acolhimento para todos.
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O atelier dos artistas
As imagens podem ser descarregadas no site
foietlumiere.org/rubriques/haut/album_photo

O puzzle de Maria Madalena e Jesus
Material: imagem de Maria Madalena e Jesus,
tesoura, cartolina, envelopes, cola.
 Imprimir uma imagem por pessoa.
 Colar as imagens em cartolina e recortar a imagem em 6 partes.
 Pôr as 6 partes num envelope e dar um a cada
um.

Um ramo de ﬂores
Material: tesouras, pauzinhos, ﬁtas ou ﬁos ou recipiente pequeno,
cola.
 Recortar as ﬂores e depois escrever o nosso nome.
 Inserir o pauzinho no meio da ﬂor.
 Recortar as ﬁlhas e colá-las no caule.
 Fazer um ramo por uma ﬁta à volta ou colocar o ramo num recipiente pequeno.
 Colocá-lo no canto da oração.
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Fotosforos
Material: frasco, cola, pincel, folhas de árvores, velas
 Cobrir com cola o frasquinho.
 Colar as folhas e deixar secar.

Origami: a barca de Pedro
Ver o tutorial:
https://www.youtube.com/watch?
v=C8pK_22gReo

O sicômoro
Material: papel, tesoura, cola
Reproduzir uma folha de sicômoro
por pessoa.

Fabricar um vaso de ﬂores
Material: garrafas de plástico, x-acto, tinta branca e
pincel, canetas de feltro preta e rosa.
 Cortar a garrafa a 15 cm a partir de baixo.
 Traçar pequenos pontos para cortar as orelhas
do gato.
 Reproduzir o focinho, pintar as orelhas e o nariz.
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Um marcador farol
Material: Cartolina, lápis de côr, tesoura
 Pintar a porta, e desenhar lá um coração.
 Na primeira janela escrever uma palavra de
Jesus, por exemplo: "Não tenhas medo".
 Colar o logotipo.

Deus amou tanto o mundo
Material: cartão, papel, tesoura, lápis de côr,
cola.

A árvore e as mãos

A roda da amizade
Material: painel, tintas, foto de identidade, cola.
 Molhar a palma da mão em tinta e aplicá-la formando uma roda no painel.
 Colar a sua foto na sua mão.
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Flores de papel
Material: folhas de papel A4 de cores, tesouras, lápis,
régua, cola para papel.
 Dobrar a folha ao meio na largura.
 Traçar com o lápis uma linha horizontal a 2 cm da
borda livre (não dobrada).
 Recortar bandas regulares de cerca de 1 com de largura
fazendo o traço com força
 Desdobrar a folha e voltar a dobrar no outro sentido.
 Colar as 2 bandas sem recortes e deixar secar um minuto.
 Enrolar à volta do dedo apertando bem. Fixar a base
com um agrafo ou com cola.
 Abrir as pétalas. Pode-se juntar uma bolinha pequena de algodão
ou de papel amarrotado no meio da ﬂor.

A cena do Calvário
Material: tesoura, cola, papel de rascunho.
 Escolher um papel para o fundo.
 Recortar uma colina e três cruzes noutros papéis.
 Colar a colina e as cruzes.
 Com outros papéis pode decorar-se a cena ainda mais, juntar personagens, nuvens...
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 Por baixo escrever a frase do bom ladrão "Senhor, lembra-te de

mim, quando entrares no teu Reino". Ou a frase de Jesus: "Hoje
comigo estarás no paraíso".

Pintar o desenho de Marta e Maria e
construir um cavalete pequeno
Material: 3 pinhas ou 3 rolhas.
 Imprimir o desenho num papel um pouco
grosso em formato A5 e pintá-lo.
O cavalete pequeno
 Encaixar as pinhas umas nas outras.
 Ou atar 3 rolhas com uma ﬁta.

Uma pegada e o logotipo de Fé e Luz
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Uma moldura para Mateus
Material: prato de cartão de cor (23 cm de circunferência), tesoura,
cola, cartão.
 Colar a imagem de S. Mateus no centro do prato.
 Recortar o cartão em forma de estrela e recortar 10 tiras.
 Recortar fazer a moldura no centro da estrela. Colar as tiras e a
estrela no prato.
 Fixar um ﬁo nas costas do quadro para o pendurar no cantinho
da oração.
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Notas
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A oração de Fé e Luz
Senhor, Tu vieste à nossa terra
para nos revelar o Teu Pai, o nosso Pai,
e para nos ensinares a amar-nos uns aos outros.
Envia-nos o Espírito Santo que nos prometeste.
Que Ele faça de nós ,
neste mundo de guerra e de divisões,
instrumentos de paz e de unidade.
Jesus, Tu chamaste-nos a seguir-Te
numa comunidade Fé e Luz.
Nós queremos dizer-Te "sim".
Queremos viver uma aliança de amor
nesta grande família que Tu nos deste,
para partilharmos os nossos sofrimentos
e as nossas diﬁculdades,
as nossas alegrias e a nossa esperança.
Ensina-nos a acolher as nossas feridas e a nossa fraqueza,
para que nelas se manifeste o Teu poder.
Ensina-nos a descobrir o Teu rosto e a Tua presença
em todos os nossos irmãos e irmãs,
especialmente os mais fracos.
Ensina-nos a seguir-Te pelos caminhos do Evangelho.
Jesus, vem ﬁcar em nós e nas nossas comunidades
como ﬁcaste primeiro em Maria.
Ela foi a primeira a acolher-Te nela.
Ajuda-nos a permanecer sempre de pé, com ela,
aos pés da cruz, próximos dos cruciﬁcados do nosso mundo.
Ajuda-nos a viver da Tua Ressurreição.

Amen.
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