DEZEMBRO de 2019

Ilumine

DOMINGO

Por vezes, na emoção de luzes cintilantes e jantares festivos, é fácil afastarmo-nos do verdadeiro significado do
Natal. Porém, o Natal tem tudo a ver com honrar Jesus Cristo. Use este calendário sempre que precisar de se
lembrar do verdadeiro motivo das comemorações. Se perder um dia, não se preocupe! Sirva quando e quem
puder. E lembre-se de que pode iluminar o mundo (#IlumineOMundo) o ano inteiro — todos os dias são uma
oportunidade de ser um pouco mais como Jesus.

Mundo

O

01
Este mês, convide alguém
para assistir consigo a
uma reunião sacramental
especial de Natal.

UMA PESSOA DE CADA VEZ

SEGUNDA
02
Pense em alguém que seja
um exemplo de serviço
Cristão. Saliente o seu
exemplo nas redes sociais.

09
Ofereça luvas a alguém
que passe o dia todo no
exterior.

16
Aprenda algo sobre um
antepassado e partilhe
a história dele. Precisa
de ajuda? Visite o
FamilySearch.org

23
Pense num vizinho que
não conheça muito bem.
Leve-lhe algo feito por
si ou um presente do
coração.

TERÇA
03
Doe sangue hoje. O seu
serviço altruísta pode
salvar uma vida.

10
Torça por alguém! Faça
planos para assistir a um
evento (comemoração
de algum feriado, evento
desportivo, cultural, etc.) e
apoie alguém conhecido.

17
Faça um juramento
de positividade, hoje.
Cumprimente com um
sorriso todos com quem
se cruzar.

24
Entregue uma “lista
de desejos invertida”
a um familiar. Escreva
e deseje-lhe todas as
coisas maravilhosas e
significativas que este lhe
proporcionou ao longo da
sua vida.
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QUARTA
04
Qual dos seus colegas
de escola ou de trabalho
conhece menos bem?
Almoce com alguém novo
na escola ou no trabalho.

11
Diga agora a um familiar
o quanto o ama e aprecia.

18
Pense nalguém por quem
tem nutrido sentimentos
negativos ultimamente.
Experimente orar por essa
pessoa.

25
Feliz Natal! Pense em
todas as coisas que o
Salvador Jesus Cristo fez
por si e partilhe algumas
delas nas redes sociais.

QUINTA
05
Ore a expressar gratidão
por Jesus Cristo e pela Sua
misericórdia.

12
Expresse os seus
sentimentos em relação a
Jesus Cristo criando uma
obra de arte, uma canção,
um poema ou algum
outro item criativo e
partilhe-o com um amigo
ou ente querido.

19
Ofereça-se para ajudar
uma pessoa idosa nalgum
recado.

SEXTA
06

SÁBADO
07

Descubra uma forma
de ajudar alguém que
precisa, em qualquer
parte do mundo, fazendo
uma doação a uma
instituição de caridade
credível.

13

Pense nos seus familiares.
Ofereça-se para limpar
o quarto deles, ou preste
qualquer outro ato de
serviço.

14

Escreva um bilhete de
agradecimento anónimo
ao seu patrão, professor
ou líder, a enumerar as
coisas que ele(a) faz bem.

20

Planeie uma atividade
a sós com um amigo ou
familiar.

21

Doe artigos a uma loja
de artigos em segunda
mão ou de caridade
da sua localidade, ou
doe-os a alguma pessoa
necessitada.

Pense nalgum pai ou mãe
solteiros que conheça.
Convide os filhos dele(a)
para vir a sua casa para
que o pai ou a mãe tenham
algum tempo para fazer os
preparativos para o Natal,
ou outros recados.

08
Partilhe uma escritura
com um amigo ou ente
querido, que precise de
ânimo hoje.

15
Quando hoje receber uma
mensagem de texto diga à
pessoa que a enviou algo
que aprecia nela.

22
Peça a Deus para ser a
resposta às orações de
alguém no dia de hoje.

26
Faça do convite Iluminar o
Mundo, um por um, todos
os dias, uma resolução de
Ano Novo.

Deseja transferir este calendário e ver os vídeos
de Natal? Visite IlumineOMundo.org

