A brisa que dá alento a todas as minhas
horas,
a chuva que empapa as minhas células,
a luz que ilumina o meu caminhar,
o fogo que acrisola a minha vida inteira.
A nuvem que me acompanha de dia
e de noite,
o perfume que penetra todas
as fendas,
o tecto que me protege de toda a
inclemência, és Tu.
Tu, a mão que sustém,
o sorriso que acalma,
o rosto que serena,
o regaço que acolhe, Tu.
Tu colocaste no mais íntimo do meu ser
o anseio de viver e de ser feliz,
o desejo de abrir o meu coração,
de contemplar a amplitude do mundo,
de Te conhecer mais e mais,
de estar em silêncio...
Contigo.
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Ol@ jovem,
Paz e Bem!
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Espero que esteja tudo bem contigo, pois neste boletim temos
mais novidades para te comunicar e partilhar:
Vamos conhecer um pouco mais da infância e juventude
de Clara;
Jesus: o TUDO da nossa vida;
Mês do Coração de Jesus.
Estamos a crescer..., mas precisamos da tua IMPORTANTE
divulgação, para que a minha VOZ se faça ouvir, para que
descubram o amor de Jesus Cristo, em mim.

28 de Maio - 2ºAniversario da Net Radio Católica
( www.netradiocatolica.com );
30 de Maio – Solenidade do Sag.Coração de Jesus;
31 de Maio a 1 de Junho - Encontro Nacional da
JUFRA, no Louriçal;
10 de Junho dia do Anjo de Portugal;
29 de Junho dia de São Pedro e São Paulo- Inicio do Ano
Paulino.

«Avança segura, alegre e jovial, no caminho da
santidade.» ( StªClara)

Infância e Juventude...
Cresci alegre e feliz em casa de meus pais. Porém, depressa
experimentei as consequências de uma guerra atroz
desencadeada na Comuna de Assis: em 1200 tive de fugir com
minha família para casa dos parentes, para Coccorano.
Comigo fugiram também muitas pessoas de Assis, porque as
lutas dos habitantes de Assis e o poder feudal não permitiam
uma vida segura na cidade.
Em Coccorano, passei os dias de infância ate regressar em
1206.Minha mãe sempre se esmerou em nos proporcionar o
mais vasto ensino segundo a nossa condição e os costumes da
época.
Sabíamos cuidar com esmero da casa, tecer, fiar, bordar, etc. e a
cultura literária recebia-se na oração dos salmos. No silêncio do
nosso oratório doméstico Dona Hortolana reunia suas filhas e ai
lhes ensinava a intimidade com Deus. A pequena cidade de
Assis foi surpreendida pelas atitudes extravagantes de Francisco,
filho de Pedro Bernardone que esbanja a mãos cheias a fortuna
do pai a fim de socorrer os pobres. Agora, chega meu primo
Rufino. Certamente nos dirá algo de novo, porque esta sempre a
par dos novos feitos de Francisco.
(Continuação...)

Agora, tu...PARTICIPA CONNOSCO:
1- Para onde é que Clara fugiu com a família,
quando começou a guerra em Assis?
2- Quem foi que a ensinou a rezar?
3- Quem é o filho de Pedro Bernardone?
(a uma assídua participação acertada em todas as
edições, nesta secção e na adivinha,
no final do ano, 31 de Dezembro, receberás um
PREMIO.)

Do meio da multidão, alguém disse a Jesus:
«Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a
herança». Jesus respondeu-lhe: «Homem, quem
Me encarregou de julgar ou dividir os bens entre
vos?» Depois, Jesus disse a todos: «Atenção!
Eliminai toda a espécie de ganância. Porque
mesmo que alguém tenha muitas coisas a sua vida
não depende dos seus bens.» (Lc12, 13-15)

Mês de Junho, mês dedicado ao

Coração de Jesus, por meio de Maria
Tua Mãe Santíssima, em Ti coloco
toda a minha confiança; e mesmo em
tempo de fraqueza ou de tribulação,
tudo espero por Tua bondade.
Ao Teu Coração confio as minhas
intenções. Dirigi para elas o Teu
Sacratíssimo Coração todo
misericordioso.
Confio em Ti e entrego-me todo a Ti.
Pai-Nosso; Avé Maria e Gloria.

Vê lá se adivinhas: é uma
varinha de condão que ao tocar
na caixa magica faz luz na
escuridão.

