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31 2 REFLECTIR
Sabes o que diz o Evangelho?

Jesus é a luz do mundo, representada pela Estrela de Belém, que colocamos no cimo da árvore 
de Natal. Ele nasceu entre nós para nos tirar das trevas (do erro e da ignorância) e nos dar a 
luz que nos permite conhecer Deus e ser Seus amigos, distinguir o que é bom do que é mau, 
e fazer as escolhas certas na vida. A notícia do nascimento de Jesus é a melhor que alguma vez 
nos foi dada e é a notícia que somos convidados a dar a todos – para a sua vida e salvação.

Com Jesus e com Maria 
Missionários todo o dia!

Compromisso Missionário
Pedimos que a luz de Jesus ilumine todas as pessoas.
Hoje, vamos aproximar-nos do presépio e vamos agradecer a Jesus por nascer entre nós e 
pedir-Lhe por aqueles a quem queremos bem, mas também por todas as crianças que ainda 
não conhecem Jesus.

Infância Missionária
“Notícias”

A 18 de Dezembro, o grupo de IAM Estrelas Missionárias, 
participaram numa Tarde Missionária, em Cucujães. Um en-
contro de oração e partilha de todos os grupos missionários 
da Vigararia Oliveira de Azeméis e S. João da Madeira.
“Foi muito bom ver que há tantos pequenos e grandes mis-
sionários na nossa vigararia que dão do seu tempo e entu-
siasmo para serem sal e luz nas terras onde habitam.” -Pala-
vras deixadas pelo grupo na sua página de facebook.

#Estrelas Missionárias

A Obra da Infância Missionária deseja a todos os 
meninos e familiares um Santo e Feliz Natal!
Para a noite de Natal deixamos uma pequenina 
história que pode ser lida à mesa. (ver pag. 3)

#SANTO E FELIZ NATAL!
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O fósforo e a vela - um conto para contar à mesa do Natal

Certo dia, o fósforo disse à vela:

– Hoje eu vou acender-te!

– Ah, não!… – disse a vela.  –  Não percebes que se me acenderes, os meus dias esta-
rão contados? Não me faças uma maldade dessas…
 
– Então queres permanecer toda a tua vida assim? Dura, fria e sem nunca teres brilha-
do? – perguntou o fósforo.

– Mas… tenho de me queimar? Isso dói demasiado e consome todas as minhas forças 
– murmurou a vela.

Então o fósforo respondeu:
– Tens toda razão! Mas essa é a nossa missão. Tu e eu fomos feitos para ser luz. O que 
eu, apenas como fósforo, posso fazer é muito pouco. A minha chama é pequena e curta. 
Mas, se passar a minha chama para ti, cumprirei o sentido da minha vida. Eu fui feito 
justamente para isso: para começar o fogo. Já tu és a vela. A tua missão é brilhar. Toda a 
tua dor e energia se transformará em luz e calor por um bom espaço de tempo.
 
Ouvindo isso, a vela olhou para o fósforo, que já estava no final da sua chama e disse:
– Por favor, acende-me!
 
E assim produziu uma linda chama.
 
Meditação:
NÓS SOMOS portadores da LUZ NO MUNDO, Jesus Cristo! Vamos brilhar e irradiar 
esta Luz!

SANTO E FELIZ NATAL!
História retirada de: https://fraternitasmovimento.blogspot.com


