13 de novembro
SEMANA DE ORAÇÃO PELOS SEMINÁRIOS
MÃOS E PÉS

Bom dia! Na passada sexta-feira, dia 10 de novembro,
fomos à capela rezar a Jesus Eucaristia, pedindo que
tocasse o coração de todos aqueles jovens que O
quisessem seguir. Esta semana, toda a Igreja celebra a
Semana de Oração pelos Seminários. O Seminário é um
espaço onde jovens rapazes e alguns adultos
discernem/ avaliam o que Deus quer para eles, se a sua vocação é serem padres. Esta semana somos
convidados a continuar a rezar por eles, para que seja uma boa escolha.

Texto
A imagem que está na folha é o cartaz convidando a isso mesmo. A frase mais importante diz «FAZEI O
QUE ELE VOS DISSER». Há uma história muito bonita que nos ajuda a perceber esta frase.
«Há muitos anos, em Itália, houve um sismo muito grande que destruiu várias aldeias e cidades. Muitas
casas, igrejas, mercados e praças, desfizeram-se em pedras e as pessoas estavam tristes porque haviam
perdido tudo o que tinham. Certo dia, um menino que andava a pastar as suas ovelhinhas junto a um
antigo mosteiro, decidiu entrar na pequena capela destruída. Ao entrar, viu que muitas coisas estavam
partidas. Junto ao altar, no meio do entulho, encontrou um crucifixo, mas Jesus estava preso pelo tronco à
cruz, sem mãos e sem pés. Então, o menino começou a procurar as mãos e os pés de Jesus no meio
daquela destruição, para que pudesse levar para casa e colar e, assim, reconstruir, como se fosse um
puzzle, o corpo de Jesus. Afastou pedra a pedra, varreu e peneirou o pó, mas não encontrou o que
procurava. O menino, já triste, fechou os olhos e começou a rezar com o crucifixo junto ao peito. De
repente, ele ouviu no seu coração Alguém dizer-lhe: “Tu és as minhas mãos e os meus pés. Preciso de ti
para servir!” Daí em diante, o menino percebeu que tinha uma missão na vida: servir os outros em nome
de Jesus.»

Reflexão



Esta semana todos os cristãos rezam por aqueles jovens que dizem ‘sim’ a Jesus e vão para um
seminário para aprofundarem a sua amizade com Jesus e mais tarde serem padres.
Neste dia que lembramos esta vocação, fica-nos também a pergunta: E tu, queres ser as mãos e os
pés de Jesus?

Oração
Hoje rezamos por estes jovens, para que Nossa Senhora os acompanhe e os ajude a escolher o melhor
para a sua vida.
Avé- Maria… Nossa Senhora Auxiliadora…. Rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Nota: Hoje começamos a nossa campanha de Advento de apoio e ajuda a instituições. Vai em anexo.
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14 de novembro
14 DE NOVEMBRO DE 1877
1ª EXPEDIÇÃO MISSIONÁRIA DAS IRMÃS SALESIANAS PARA O URUGUAY

Bom dia! Olá, eu sou Madre Mazzarello, a fundadora das Irmãs
Salesianas, Filhas de Maria Auxiliadora. Tenho irmãs aqui no vosso
Colégio, a Ir. Anabela, Ir. Margarida, Ir. Maria José e a Ir. Cecília.
Hoje, venho dizer-vos uma coisa muito bonita.

Texto
No mês de outubro, vivemos o mês das missões. Mas, hoje, o meu
Instituto está em festa: festejamos 140 anos em que o primeiro grupo
de Irmãs partiu para a América Latina, para o Uruguay, como
missionárias. Eram tão novinhas. Foi a 14 de novembro de 1877. Eram 6 Irmãs. Os seus nomes: Irmã
Angela Vallese (23 anos), Irmã Giovanna Borgna (17 anos), Irmã Angela Cassulo (25 anos), Irmã Angela
Denegri (17 anos), Irmã Teresa Gedda (24 anos)
e Irmã Teresina Mazzarello (17 anos).
Este é o símbolo da nossa comemoração.
Não é bonito?
As minhas irmãs partiram de barco e demoraram
alguns dias a chegar lá. Mas não foram sozinhas.
Enquanto estávamos todas no porto de Génova, no norte de Itália, com D Bosco para os últimos momentos
de despedida, chega o Padre Cagliero, um salesiano, que traz um lindo quadro de Maria Auxiliadora com
um simpático Menino sorridente. Foi pintado por um homem que tinha um problema nos olhos e estava a
ficar cego. Ele recorreu a Dom Bosco que, depois de ter dado umas pinceladas na tela a abençoou. Desde
então, o doente ficou curado e ofereceu a D Bosco este lindo quadro”. É portanto um quadro milagroso:
Dom Bosco abençoou o quadro novamente e deu-o às missionárias dizendo. “Levem-no, e que Nossa
Senhora vos abençoe e vos acompanhe nesta longa viagem.” Ele ainda está numa Casa do Uruguai.

Podeis ver o barco e o quadro
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O Barco

O Quadro de Nossa Senhora com o Menino sorridente.
Oração
Peço que rezeis comigo a Nossa Senhora para que abençoe todos os missionários e que o Senhor
chame muitos jovens a segui-l’O para O anunciar.
Avé- Maria…Nossa Senhora Auxiliadora…Rogai por nós! Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo.
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15 de novembro
DIA NACIONAL DA LÍNGUA GESTUAL PORTUGUESA

Bom dia! Hoje comemora-se o Dia Nacional da Língua Gestual Portuguesa. Como tu sabes, há meninos e
pessoas crescidas que não ouvem. Por isso, a forma que têm para comunicar é através de gestos, a que
chamamos Língua Gestual. Vamos ver e ouvir uma música sobre um menino que é cego e que gostava de
conhecer as cores, com linguagem gestual.

Texto / Vídeo

https://youtu.be/inZlOU0USaY
Reflexão


Já alguma estiveste com meninos que não ouvem? Como foi para comunicarem?



Gostavas de aprender alguma palavra em Língua Gestual Portuguesa? No vídeo já pudeste
aprender algumas como: cores, sorrir, coração, arco-íris, amigos, amor…



Vamos aprender mais algumas: https://www.youtube.com/watch?v=2t_Q2GwpZ1Y

Oração
Hoje vamos rezar por estes meninos e por nós para que ajudemos e se um dia conhecermos alguém
partilhemos com eles tantas coisas boas.
E continuemos a rezar pelos seminaristas e por todos aqueles jovens que Jesus chama para serem
sacerdotes e falarem do Evangelho.
Avé-Maria…Nossa Senhora Auxiliadora…Rogai por nós! Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
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16 de novembro
O QUE É PRECISO PARA SER PADRE?

Bom dia! Dentro da Semana de Oração pelos Seminários, hoje trazemos uma curiosidade:
Texto
O que é preciso para ser padre?
Quando se faz esta pergunta normalmente pensamos no percurso académico. Um rapaz pode entrar no
seminário com 15 anos. Frequenta o Ensino Secundário na área que quer e depois vai para a Universidade
estudar Teologia. Teologia é um curso de 5 anos em que se aprofunda o Cristianismo. Depois tem mais 1
ou 2 anos de experiência pastoral, de contacto com as pessoas de uma comunidade. Parece muito tempo,
mas quando é por vocação, este tempo passa num instante, porque estás a preparar-te com gosto para
algo que gostas. Na verdade, este amor a Deus e ao próximo, tudo faz superar para ser padre.
E os seminaristas, quem são? Não julguem que eles são pessoas diferentes ou anormais. São pessoas
normais, como qualquer um de nós. Gostam de desporto, de música, de amigos, de namorar. Mas Jesus
chamou-os a uma missão diferente. Chamou-os a dar a vida para que outros tenham vida! E eles querem
neste tempo perceber se este é o seu caminho.
E tu, já pensaste em ser padre?

Oração
Peçamos a Nossa Senhora que acompanhe os seminaristas nesta longa caminhada de descoberta do que
Deus quer para eles.
Avé-Maria…Nossa Senhora Auxiliadora…Rogai por nós! Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
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17 de novembro
1º DIA MUNDIAL DOS POBRES

Bom dia! No dia 19 de novembro, domingo, será o 1º Dia Mundial dos Pobres. Dia que o Papa Francisco
decretou ao terminar o Ano Jubilar da Misericórdia. O pequenino vídeo que vamos ver diz o motivo pelo
qual o Papa Francisco iniciou este dia. Vamos ver com atenção, pois temos de ser solidários uns para com
os outros.

Texto/ Vídeo

https://youtu.be/YmaRt8IrwRE
Reflexão
Fiquemos com uma frase da mensagem do Papa: «Não amemos com palavras, mas com obras», ou seja,
não digamos só as coisas, mas passemos à ação. Ajudemos, peçamos aos pais que nos ajudem a ajudar.
E como estamos na Semana de Oração pelos Seminários

Oração
Por todas as pessoas necessitadas e que vivem na pobreza e vivem sozinhas
Pai Nosso…Nossa Senhora Auxiliadora…Rogai por nós! Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.

SER SANTO É DEIXAR PASSAR A LUZ GENTIL DE DEUS. (Papa Francisco)

ANEXO
CAMPANHA DE ADVENTO- ação de solidariedade e partilha
O nosso Colégio vai levar a cabo duas campanhas dentro do Tempo Litúrgico do Advento:
1. Recolha de Livros Infantis e Juvenis (Um livro, um Sorriso) assim como jogos didáticos. A campanha
é proposta pelos alunos o 3.º ano do curso de Gestão - Regime Noturno da Escola Superior de
Gestão, Hotelaria e Turismo, da Universidade do Algarve.
Destina-se a crianças dos 3 aos 12 anos, novos ou usados em bom estado, com o intuito de enviar
os mesmos para a Escola Nossa Senhora da Assunção em Fortaleza no Brasil.
A escola não dispõe de biblioteca e pretende-se com esta iniciativa dotá-la de condições para que
os alunos se mantenham interessados em atividades escolares, criando assim um novo rumo e
caminho para crianças mais desfavorecidas, permitindo construir todas as bases necessárias para
um futuro melhor.

2. Recolha de géneros alimentares e artigos de higiene para o Centro sócio- caritativo da Sé e
Estabelecimento Prisional de Faro. Em cada turma serão dadas as devidas orientações.
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