20 de novembro
DIA UNIVERSAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA

Bom dia! Hoje vamos dedicar o nosso Bom dia a todas as crianças. A Unicef, o organismo que protege os
direitos da criança, celebra o Dia Mundial da Criança.

Texto
Em 20 de Novembro de 1989, as Nações Unidas (ONU) adotaram por unanimidade a Convenção sobre os
Direitos da Criança (CDC), documento onde se encontra um amplo conjunto de direitos fundamentais – os
direitos civis e políticos, e também os direitos económicos, sociais e culturais – de todas as crianças, bem
como as respetivas disposições para que sejam aplicados.
Vamos recordar todas as crianças que não têm as mesmas oportunidades que temos nós, e vamos fazê-lo
com um vídeo. Elas também têm voz…

https://www.youtube.com/watch?v=nyHws6WnSFg&feature=youtu.be
Oração
«Não existe uma revelação tão nítida da alma de uma sociedade do que a forma como se tratam as
crianças.»
Peçamos para que todas sejam felizes.
Avé- Maria… Nossa Senhora Auxiliadora…. Rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.

AMEMOS COM OBRAS E NÃO SÓ COM PALAVRAS(Papa Francisco)

21 de novembro
SOMOS UMA OBRA DE ARTE

Bom dia! O ser humano é a obra-prima da criação. Deus criou-nos à sua imagem e semelhança. Nesta
semana que iniciamos com o recordar os direitos da criança, convidamo-vos a escutar um pequeno texto
que o Superior dos Salesianos há dois anos atrás colocou no facebook:

Texto
«Cada um de nós é uma obra de arte. “Não seremos amados por toda a gente… mas para quem
compreende a fundo esta frase, capta o seu valor incalculável.”
Esta frase é linda e muita verdadeira, porque todos nós estamos incluídos nesta afirmação.
Podemos acrescentar, antes de mais nada, que somos uma obra de arte para quem nos amou e nos
escolheu – o DEUS DA VIDA.
Escutemos o nosso coração e façamos o exercício de compreender, de sentir e de descobrir as
pessoas para quem nós somos uma obra de arte (e serão muitas!), com todos os nossos limites, mas para
quem somos únicos, irrepetíveis e dignos de ser amados.
Façamos brotar do nosso coração sentimentos de gratidão para com essas pessoas e para com
Deus que nos amou até à loucura da morte na cruz.
(P.Angel, R.Mor - Facebook)

Reflexão
Procuro viver como um filho de Deus e sinto a
felicidade que é ser filho de Deus? Deus nunca nos
abandona porque nos quer muito bem.

Oração
Hoje, pedimos por todos aqueles que não respeitam
o ser humano na sua dignidade de filho de Deus,
com formas de violência, de injustiça e de negação
dos direitos fundamentais.
Avé- Maria…Nossa Senhora Auxiliadora…Rogai por nós! Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
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22 de novembro
O PAPEL E A TINTA

Bom dia! Nem sempre conseguimos compreender o que nos vai acontecendo na vida, mas uma coisa é
certa, nada acontece por acaso. É bom aproveitarmos tudo e de tudo tirarmos uma lição para a nossa vida.

Texto
Certo dia, uma folha de papel que estava
em cima de uma mesa, junto com outras
folhas, exatamente iguais a ela, viu-se
coberta de sinais. Uma pena, molhada de
tinta preta, tinha escrito uma porção de
palavras em toda a folha.
- Será que não me podias ter
poupado esta humilhação? - disse a folha
de papel, furiosa, para a tinta.
- Espera! - Respondeu a tinta. Eu
não te fiz mal. Eu apenas te enchi de palavras. Agora, tu já não és uma folha de papel, mas sim, uma
mensagem. Tu és a guardiã do pensamento humano. Transformaste-te em um documento precioso.
Pouco depois, alguém foi arrumar a mesa e juntou as folhas de papel para as queimar.
Subitamente, reparou na folha escrita com tinta. Então, deitou fora as outras e guardou apenas a que
continha uma mensagem.
Fábula de Leonardo Da Vinci

Reflexão
As pessoas que Deus colocou no meu caminho são importantes na minha vida. Querem ajudar a construir
a minha história e que a minha vida transmita uma mensagem. Sei aproveitar a sua presença? Sei
agradecer a sua ajuda?

Oração
Jesus, hoje, peço-te, por meio de Maria nossa Mãe, por tantas crianças que não têm ninguém que as ajude
a ter razões para viver e de esperança.
Avé-Maria…Nossa Senhora Auxiliadora…Rogai por nós! Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
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23 de novembro
O SORRISO
Bom dia! Bom dia! Hoje, vamos refletir nos efeitos que um sorriso pode produzir. Há um provérbio
escocês que diz: “O sorriso custa menos que a eletricidade e dá mais luz”. Convido-vos a escutar o que
disse alguém um dia:

Texto
Olá,

chamo-me

Fernandez,

Angel

Superior

dos

salesianos e quero deixarvos uma mensagem:
“Acredito que o sorriso
cura, e que é das coisas mais
belas do nosso ser pessoas.
O sorriso desarma, o sorriso
comove, o sorriso aproxima.
Sabes, ainda não encontrei
ninguém, nem aos “homens
mais duros”, que fique indiferente perante o sorriso inocente e belo de uma criança. Hoje, o meu convite é
este: cuidarmos da nossa paz interior para que o nosso rosto expresse o que temos dentro de nós, e que o
sorriso, o nosso sorriso seja o nosso bilhete de identidade”.

Reflexão
Vamos partilhar sorrisos. E para fazer alguém sorrir só tens de fazer boas ações.

Oração
Avé- Maria…Nossa Senhora Auxiliadora…Rogai por nós! Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
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24 de novembro 2017

MÃE MARGARIDA, MÃE DE D. BOSCO
Bom dia! Hoje, dia 24, recordamos Nossa Senhora Auxiliadora e amanhã, recordamos a mãe de D. Bosco,
o fundador dos salesianos e das salesianas, as irmãs. A Mãe de D. Bosco, Margarida Occhiena, foi a
presença sempre materna e protetora do seu filho. Esteve presente em todos os momentos decisivos da
vida de D. Bosco e ele nada fez sem consultar primeiro a sua mãe. A confiança recíproca era enorme e por
isso o resultado só podia ser um filho e uma mãe santos.

Texto/ Vídeo
Vamos ver um pouco de um vídeo que fala de como a Mãe Margarida acompanhava João Bosco na sua
infância e adolescência. João Bosco escutava sempre Mãe Margarida mesmo quando nem tudo corria
bem.

https://youtu.be/RS3z7MGgpFU
(para o vídeo aos 3’24)

Reflexão
Mãe Margarida acompanhou sempre D. Bosco até ele ser sacerdote e depois de sacerdote. Foi ela que
ajudou D. Bosco no início das suas escolas e internatos para rapazes de rua. É sempre bom ter a mãe por
perto.

Oração
Rezemos hoje por todas as mães, de modo especial pela nossa mãe e peçamos ao Senhor que nos ajude a
escutar os seus ensinamentos, como fez João Bosco aos escutar os ensinamentos de Mãe Margarida.
Avé- Maria…Nossa Senhora Auxiliadora…Rogai por nós! Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
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