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12758. Leituras - 3ª feira de Páscoa - (03-04-2018) - At 2, 36-41; Sl 32; Jo 20, 11-18 - Maria estava do lado de
fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para
dentro do túmulo. Viu, então, dois Anjos vestidos de branco, sentados onde
tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés.
Os Anjos perguntaram: “Mulher, por que choras?” Ela respondeu:
”Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram!” Tendo dito isto,
Maria voltou-se para trás e viu Jesus, de pé. Mas não sabia que era Jesus.
Jesus perguntou-lhe: “Mulher, por que choras? A quem procuras?”
Pensando que era o jardineiro, Maria disse: “Senhor, se foste tu que o
levaste, dize-me onde o colocaste, e eu o irei buscar!”
Então Jesus disse: “Maria!” Ela voltou-se e exclamou, em hebraico: “Rabuni” (que quer dizer: “Mestre”).
Jesus disse: “Não me segures! Ainda não subi para junto de meu Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos: subo para
junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus!” Então, Maria Madalena foi anunciar aos discípulos:
“Eu vi o Senhor!”, e contou o que Jesus lhe tinha dito.
Recadinho: - Sinceramente, posso dizer que Jesus é tudo em minha vida? Em todos os meus atos, procuro
sempre agradar a Cristo? - Estou consciente de que Cristo me ama muito, sem considerar as faltas de amor que
cometi no passado? - Considero-me um verdadeiro apóstolo de Cristo? - Estou preocupado em ser um enviado
de Cristo a meus irmãos? - Concluo minha reflexão pensando num tipo de apostolado que realizei
recentemente. - Mas ainda um questionamento: - Já vi o Senhor? Em quem? No pobre no humilde?..,
12759. Garota sustenta família fabricando chinelos! - A notícia é de 09/fevereiro/2018. Aos 15 anos de idade
uma garota fez um curso de fabricação de chinelos. Vejamos! Muitas coisas que acontecem conosco, por mais
que sejam difíceis, podem ser uma oportunidade muito grande de mudarmos, começando do zero e dando
início a uma nova etapa de sucesso. É isso que a carioca Fernanda Colaço fez!
Algumas coisas que acontecem conosco, por mais que sejam difíceis, podem ser uma oportunidade
maravilhosa de mudarmos, começarmos do zero e dar início a uma nova etapa de sucesso, que é exatamente o
que a carioca Fernanda Colaço fez, quando tinha apenas 15 anos: montou uma fábrica de chinelos!
Tudo começou quando a empresa de seu pai pegou fogo e, sem seguro, ele teve que reerguer a empresa. Nesta
época o sustento da casa ficava por conta de sua mãe e Fernanda teve que mudar para um colégio mais barato,
no bairro de Humaitá, no Rio de Janeiro. Foi quando sua mãe perdeu o emprego.
Pois foi esse o impulso necessário para Fernanda ter uma ideia genial, que garantiu o sustento de sua família
por 5 anos! Pagou sua universidade e pagará o MBA que ela vai fazer na América do Norte ainda neste ano.
Fernanda, com algumas amigas do colégio fizeram um curso de empreendedorismo ainda na escola. O curso
era resultado de uma parceria entre o colégio e a instituição “Junior Achievement” e durou 15 semanas. Lá, elas
aprenderam sobre planos de negócios, vendas, produção e contabilidade.
A ideia que elas tiveram parece simples, mas é perfeita para uma cidade como o Rio de Janeiro. Ela e mais 3
amigas compravam havaianas lisas, arrancavam as fitas, fatiavam a sola no meio, colavam o tecido na parte de
cima e remontavam a sandália inteira. Isso foi em 2006, uma época em que ainda não existiam havaianas
estampadas.
Seus chinelos fizeram tanto sucesso e foram tantas encomendas que elas tinham de trabalhar de segunda a
sexta e acabaram ganhando um prêmio de rentabilidade. Quando o curso acabou, o negócio continuou e as
encomendas aumentando cada vez mais. E então sua mãe entrou no negócio. Já que estava com tempo livre,
dedicou-se então 100% ao empreendimento da filha. Em 2013, Fernanda se formou em design, pela PUC-RJ e
foi graças a sua ideia e ao seu esforço, que seu pai reergueu sua empresa. (A “Junior Achievement” é uma das
maiores organizações sociais incentivadoras de jovens do mundo a estimular e desenvolver o mercado de
trabalho. Através do método “Aprender fazendo”, pioneirismo em educação financeira, preparação para o
mercado de trabalho e empreendedorismo, empregar e gerar empregos.)
“Aparecida das Águas” nos convida: Sejamos discípulos missionários do Redentor! APOIO:
É Páscoa! É um lembrete de que há só uma corrida que é fundamental na vida! Seguir os passos de Maria! Anunciar o Redentor!
Venha anunciar conoso! - contato@aparecidadasaguas.com

Vivências - Aparecida das Águas

Site: www.aparecidadasaguas.com

|

E-mail: contato@aparecidadasaguas.com

