4 de janeiro
NOVO ANO

Bom dia! Eis-nos de regresso. Um novo ano e de certeza muito bons propósitos e desejos para que o ano
2018 corra bem. Esperamos que as energias estejam repostas e o ânimo bem em cima para mais uma
etapa não só a nível escolar mas também na formação.

Texto / Vídeo
Hoje deixamos-te um pequeno vídeo para recordares que quem faz com que o ano novo seja bom e
melhor é cada um de nós.

https://youtu.be/3_7c3l6cCTU

Reflexão
É muito importante esta atitude de semear e semear bem e coisas boas para recolher bem e muitas coisas
boas, sobretudo o amor que pode ser manifestado e dado de muitas formas.

Não deixes de acreditar que vale a pena semear. Começa hoje, com os teus colegas, com a tua família, com
os professores e funcionários… Semeia amor e colherás amor.

Oração
Avé- Maria… Nossa Senhora Auxiliadora…. Rogai por nós. S. João Bosco… Rogai por nós. Em nome do Pai
e do Filho e do Espírito Santo.

5 de janeiro

Bom dia! Neste fim de semana celebramos o Dia de Reis. Recorda-se o momento em que os reis magos
encontraram o Menino Jesus no presépio e que lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Em
alguns países, tradicionalmente, trocam-se presentes neste dia. É bom receber e dar presentes. Os
presentes são uma forma de manifestar o quanto gostamos de alguém. Mas no Natal, este gesto tem um
maior significado.

Texto / Vídeo
https://youtu.be/KZC1Tnv6JTA
Reflexão/ Compromisso



Os magos escolheram presentes especiais para uma pessoa especial, a mais importante do mundo.
Quais os presentes que podes oferecer a Jesus em forma de adoração? [ouvir algumas respostas]



Muitas vezes dizemos que adoramos uma comida, um animal favorito, uma música, uma pessoa…
Será que não basta dizer que gostamos muito de alguma coisa, ou que amamos uma pessoa, e
guardarmos para Deus a palavra certa? Adorar!

Oração
- Senhor, que tenhamos desejo de partilhar o que temos e o que somos, tal como os Reis Magos.
Pai Nosso… Maria Imaculada Auxiliadora…. Rogai por nós. S. João Bosco… Rogai por nós. Em nome do
Pai e do Filho e do Espírito Santo.

