BOM-DIA NO ADVENTO 2016
BOM DIA DO MÊS
Sabes José? Hoje tive um sonho. Sonhei que os homens e as mulheres da Terra caminhavam
apressados preparando tudo para o que parecia ser um acontecimento muito especial, uma
grande festa. Compravam presentes, esmeravam-se com as comidas e experimentavam roupas
novas. O admirável, José, era que a festa se destinava a celebrar o aniversário do nosso Filho!
Enfeitavam as casas por fora e por dentro e punham árvores cheias de luzes e cores. Sim,
José, cortavam árvores, cobriam-nas com enfeites dentro das casas e aos seus pés punham
todos os presentes que tinham comprado. Mas o que mais assombro me causou, José, foi ver
que os presentes não eram para o nosso Filho, mas que os distribuíam entre eles.
Saudavam-se, felicitavam-se, trocavam presentes e comiam e bebiam com muito ruído e
algazarra. Mas, sabes, José? O nosso Filho não estava convidado para a Sua festa de aniversário!
O que mais dor me causou foi verificar que ninguém se recordava d’ Ele, que nem sequer o
referiam, e muito menos se ocupavam de fazer o que Ele teria gostado que fizessem. Mas, o
mais triste, José, foi comprovar que se sentiam bons e nobres com tais atitudes.
Diz-me, José, achas que este sonho se pode tornar real? Crês possível que algum dia os
homens festejem, ano após ano, o aniversário de Jesus, quando já nem sequer o recordam, nem
a Ele, nem ao que Ele lhes ensinou?
Inês Leopori

BOM DIA DA SEMANA
1ª Semana – O sonho de Maria
Maria, Mulher da escuta, abre os nossos ouvidos; faz com que saibamos ouvir a Palavra do teu
Filho Jesus, no meio das mil palavras deste mundo; faz com que saibamos ouvir a realidade em
que vivemos, cada pessoa que encontramos, especialmente quem é pobre e necessitado, quem
se encontra em dificuldade.
Maria, Mulher da decisão, ilumina a nossa mente e o nosso coração, a fim de que saibamos
obedecer à Palavra do teu Filho Jesus, sem hesitações; concede-nos a coragem da decisão, de
não nos deixarmos arrastar para que outros orientem a nossa vida.
Maria, Mulher da ação, faz com que as nossas mãos e os nossos pés se movam
«apressadamente» rumo aos outros, para levar a caridade e o amor do teu Filho Jesus, para
levar ao mundo, como tu, a luz do Evangelho. Amen.
Oração a Maria, Papa Francisco, 2013

2ª Semana – Caminhamos com Maria
Ajudai, ó Mãe, a nossa fé.
Abri o nosso ouvido à Palavra, para reconhecermos a voz de Deus e o seu chamamento.
Despertai em nós o desejo de seguir os seus passos, saindo da nossa terra e acolhendo a sua
promessa.
Ajudai-nos a deixar-nos tocar pelo seu amor, para podermos tocá-Lo com a fé.
Ajudai-nos a confiar-nos plenamente a Ele, a crer no seu amor, sobretudo nos momentos de
tribulação e cruz, quando a nossa fé é chamada a amadurecer.
Semeai, na nossa fé, a alegria do Ressuscitado.

Recordai-nos que quem crê nunca está sozinho.
Ensinai-nos a ver com os olhos de Jesus, para que Ele seja luz no nosso caminho. E que esta luz
da fé cresça sempre em nós até chegar aquele dia sem ocaso que é o próprio Cristo, vosso Filho,
nosso Senhor.
Encíclica Lumen Fidei, Papa Francisco, 2013

3ª Semana – Natal: o sonho renasce
Neste dia, nasceu da Virgem Maria Jesus, o Salvador. O presépio mostra-nos o «sinal» que Deus
nos deu: «um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura». O Natal é um
acontecimento que se renova em cada família, em cada paróquia, em cada comunidade que
acolhe o amor de Deus encarnado em Jesus Cristo. Como Maria, a Igreja mostra a todos o «sinal»
de Deus: o Menino que Ela trouxe no seu ventre e deu à luz, mas que é Filho do Altíssimo, porque
«é obra do Espírito Santo». Ele é o Salvador, porque é o Cordeiro de Deus que toma sobre Si o
pecado do mundo.
Ele, só Ele, nos pode salvar. Só a Misericórdia de Deus pode libertar a humanidade de tantas
formas de mal – por vezes monstruosas – que o egoísmo gera nela. A graça de Deus pode
converter os corações e suscitar vias de saída em situações humanamente irresolúveis.
Onde nasce Deus, nasce a esperança: Ele traz a esperança. Onde nasce Deus, nasce a paz. E,
onde nasce a paz, já não há lugar para o ódio e a guerra. E no entanto, precisamente lá onde
veio ao mundo o Filho de Deus feito carne, continuam tensões e violências, e a paz continua um
dom que deve ser invocado e construído.
Mensagem “Urbi et Orbi”, Papa Francisco, Natal 2015

4ª Semana – Natal: Deus com rosto de criança
Como Maria de Belém, fazemos Jesus nascer nos corações dos outros. Estamos dispostos a
realizá-lo nos lugares mais inóspitos. Numa época de consumismo, vivemos com simplicidade.
Como Maria de Nazaré, educamos e orientamos crianças e jovens; zelamos por eles,
desenvolvendo o conhecimento e o amor de Deus que age nas suas vidas, e o respeito por tudo
o que Ele criou.
Como Maria, aceitamo-los como eles são, mesmo quando não compreendemos plenamente as
suas decisões. Numa época de busca do prazer pessoal, damos o nosso amor com generosidade.
Como Maria de Caná, somos sensíveis às necessidades do próximo. Convidamos as crianças e os
jovens a fazer tudo o que Jesus lhes disser. Numa época de egocentrismo, somos sensíveis ao
outro.
Missão Educativa Marista

