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#ApresentAção

#CAtequese

Olá amigos,

Preparámos esta catequese para, durante o mês de Abril, reunirem 
com o vosso grupo. É um convite a viver a nossa peregrinação com 
grande fé e alegria.

Ao iniciar a Semana Santa, desejamos também, uma Santa Páscoa 
de 2015.

A equipa do SNA

Tema: Lc 6, 8
«Eis-me aqui: envia-me».

1. Inicia o encontro com um breve momento de silêncio, 
oração e um cântico à escolha.

2. Medita em grupo sobre esta parábola:

Horácio olhou para o céu e disse aos amigos: «Que estrela 
mais rara! Parece que nos faz sinais, pedindo que a sigamos» 
Todos eles viviam perto de um oásis, onde as suas vidas decor-
riam em paz, humildes e seguras. Tinham sempre erva e tâma-
ras em abundância para comer e muita água para beber.

Nada perturbara jamais a plácida existência destes camelos; 
agora, no entanto, davam-se conta de que o seu amigo estava 
fascinado por aquela nova estrela, rara e brilhante. Ficaram per-
plexos e perguntavam a si mesmos que poderia significar.

«Lembro-me de um dos meus sonhos de infância», prosse-
guiu Horácio. «Vi uma estrela que se levantava no horizonte e 
ouvi distintamente que me fazia sinais dizendo a todos para a 
seguirem em busca de uma nova vida, de um novo país, de uma 
nova pátria. Pergunto-me a mim mesmo se não será a mesma.» 

Alguns dos seus amigos não contiveram o riso. Os que não 
tinham visto a estrela chamavam-lhe louco visionário e sonha-
dor, ingénuo. Os que a tinham visto chamavam-lhe louco.

«Como? Seguir a estrela? Nunca ninguém pensou em tal coi-
sa. Até onde? Como? Por quanto tempo? Além disso, porquê 
segui-ia? «Até onde? Até onde ela nos quiser conduzir», res-
pondeu ele.

E para sempre, se for preciso. Porque ela nos está a convidar. 
Sinto-me irresistivelmente atraído por ela... Segui-la-ei custe 
o que Custar. Decidi-me e ninguém conseguirá deter-me.» A 
maioria dos outros camelos deixaram-no só e foram comer, be-
ber e dormir.

Apenas uns quantos ficaram para trás. Estavam intrigados 
com a nova estrela resplandecente e com o modo como se as-
senhorara completamente do seu amigo. Um deles perguntou:

«Pensas internar-te no deserto, Horácio, e deixar todas as 
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comodidades e segurança deste formoso oásis?»

«Penso. Decidi renunciar a tudo. Olhai! Começa a desaparecer horizonte. Tenho de me 
apressar. Se alguém quer seguir-me, será Bem-vindo. Mas é perigoso atrasar-se. Vamos. Mais 
um minuto e a estrela poderia passar ao largo diante de nós. Poderia desaparecer para sempre. 
É agora ou nunca. É a oportunidade da vida.»

Alguns camelos estavam impressionados com a impaciência e a determinação de Horácio 
Resolveram então juntar-se a ele:

«Nós também vamos. Mas dá-nos tempo para reunirmos algumas coisas para a viagem. 
Precisamos de muita erva, abundância de água, tâmaras e cereais. Precisamos…»

«Olhai, o tempo está a acabar. A estrela começa a afastar-se.
Não podemos esperar nem mais um minuto. Ela, que nos chama e nos convida a segui-la, 

tomará a seu cargo muito certamente as nossas necessidades. Ela olhará por nós durante a 
viagem. Por mim, vou-me embora imediatamente. Se alguém deseja seguir¬-me que venha. 
De outro modo, ficai-vos e cuidai de vós.»

E começou a afastar-se, internando-se no deserto ermo, hostil e interminável. Os seus olhos 
continuavam fixos na pequena estrela resplandecente conforme ela ia desaparecendo do ho-
rizonte do oásis. Só dois camelos deitaram a correr e se juntaram a ele antes que fosse dema-
siado tarde. Os outros manearam a cabeça em gesto de desaprovação e murmuraram:

«Estão loucos. Não há dúvida de que morrerão de fome, sede e frio. E pensar que podiam 
ter-se deixado estar aqui connosco neste oásis, desfrutando de todas as coisas boas com que 
a vida nos brinda!»

Fonte: As Andorinhas e Outras Parábolas uma Questão de Macacos, Pedro Ribes, Paulus, 1992

Para ajudar, podem sintonizar nas seguintes mensagens:
— Significado de uma vocação cristã.
— «Sim» a Deus
— Os convites de Deus são absolutos e constantes.
Outras mensagens também podem ser retiradas.
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Março 2015

#trAbAlho de grupo

Para os grupos que vão a Roma:
- Levar no dia 1 de Maio, um objecto (da viagem) que seja de importância para o grupo ou que 

seja um instrumento de testemunho da viagem (faixa, camisola, etc.).
- Esse objecto ficará no palco do auditório Paulo VI, durante a animação.
- Devem avisar o SNA até dia 25 de Abril, por e-mail, o objecto que vão apresentar.

Para os grupos que não vão a Roma:
- Elaborar uma frase ou pensamento sobre a parábola que meditaram.
- Das frases que recebermos, 10 vão ser estampadas nas camisolas que os peregrinos portugue-

ses usarem em Roma.
- No dia 1 de Maio, vamos apresentar as 10 frases escolhidas, através de projecção.
- Enviem a vossa participação para acolitos@liturgia.pt - indicar paróquia e diocese.
- Data limite de entrega: 25 de Abril


