08 de janeiro

BATISMO DE JESUS
Bom dia! Hoje a Igreja, logo todos os cristãos, celebram a Festa do Batismo do Senhor. Vamos ver como
aconteceu e estejamos atentos às palavrinhas que vamos escutar, pois há algumas que são muito
importantes.

Texto / Vídeo
https://youtu.be/4VhYPnRlYMI
Reflexão
Uma das frases importantes é: Este é o meu filho muito amado.
Se Jesus é o Filho muito amado, nós que fomos e somos batizados n’Ele e entramos na grande família de
Deus, temos a grande bênção de sermos filhos muito amados por Deus também. Isto é um dom muito
grande. E nem sempre nos apercebemos disso e não agradecemos.
Hoje temos esta possibilidade: de agradecer por sermos filhos de Deus.

Oração
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.

9 de janeiro
OS TRÊS DESEJOS

Bom dia!
Mais uma semana juntos. Vimos todos cheios de alegria e cheios de entusiasmo e com o desejo de que
seja um ano ainda melhor que o anterior. Não sei se as vossas famílias fizeram, mas na noite da passagem
de ano, às doze badaladas, costumamos comer passas e pedir doze desejos. Há tanta coisa para pedir, mas
temos de saber escolher bem.

Texto
Havia um casal que sonhava em ser rico. Ele sonhava ter um palacete, uma quinta e uma floresta a perder
de vista... Ela sonhava ir viver para a cidade, ir a um instituto de beleza e comprar roupas, sapatos, joias...
Um dia, apareceu-lhes um mendigo à porta. O pobre casal deixou-o entrar para se aquecer e deu-lhe
comida. Em troca, o mendigo concedeu-lhe três desejos.
No primeiro desejo a mulher, a duvidar dos poderes do mendigo, pediu um chouriço para assar nas brasas,
e ele apareceu! O marido ficou muito irritado e disse que o chouriço devia ficar colado ao nariz da mulher.
E assim gastou o segundo desejo. Ora, como não conseguiam cortar o nariz de chouriço, e não lhes valia de
nada serem ricos com aquela figura. no terceiro desejo, a mulher pediu que o seu nariz voltasse a ficar
como antes! E assim gastaram os três desejos porque falaram sem pensar!
(http://turminhafabulosa.blogs.sapo.pt/32304.html)

Reflexão
Os desejos são a vontade de querer ou ter muito algo.
Precisamos de saber escolher bem os nossos desejos.
Para os realizarmos não basta esperar que eles “caiam do céu”. É preciso agir, fazer alguma coisa, para que
eles aconteçam, mais não seja, pedir a alguém para nos ajudar a concretizá-los.

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.

10 de janeiro

NOVA VONTADE
Bom dia! O ano novo ano lá vai entrando e com ele deve surgir em nós a vontade firme de fazer bem
todas as coisas, não só as que vamos começar agora, mas fazer de forma diferente aquilo que são as
nossas tarefas de todos os dias.

Texto
Tomás era pedreiro e começou a trabalhar numa catedral. A princípio, encarara aquela tarefa como outra
qualquer. Ficara zangado e ressentido quando o mestre-de-obras o avisara de que o seu trabalho não
estava à altura do exigido: tinha consciência de que era mais cuidadoso que a generalidade dos pedreiros.
Mas foi então que compreendeu que as paredes da catedral não podiam ficar apenas bem feitas, tinham
de ficar perfeitas. E isto, porque a catedral era feita para alguém muito especial, e também porque o
edifício era de tal maneira grande que qualquer inclinação nas paredes, a mais pequena variação do
nivelamento e do aprumo, poderia comprometer fatalmente a estrutura.
À medida que ia fazendo a obra, Tom ia ficando mais animado e fascinado com o que surgia. Os seus olhos
iam ficando mais atentos a cada pormenor. Aprendeu com o mestre-de-obras a importância das
proporções, o simbolismo dos diversos números, bem como as fórmulas quase mágicas para determinar a
largura exata duma parede ou o ângulo dum degrau duma escada em espiral. Aquelas coisas cativavamno.
No entanto, foi com surpresa que descobriu que havia muitos pedreiros para quem estes aspetos eram
incompreensíveis e que preferiam ficar na monotonia de todos os dias. Foi, então, que o Tomás decidiu
cativar os seus colegas, ensinando-lhes a ver a beleza do que estavam a fazer, através do que havia
aprendido.
No final, quando a catedral se deu por concluída, todos ficaram muito orgulhosos, não apenas porque
fizeram parte da construção daquela magnífica obra de arte, mas porque sabiam o segredo de cada um
daqueles cantos.
(adaptado de “Os pilares da terra”, vol. 1)

Reflexão/ Compromisso
Não basta cumprir, não basta fazer coisas, é preciso fazê-las com alma e com o coração, isto é, com gosto.
E quando assim sucede tudo ganha novo sabor.
❖ As chamadas de atenção nem sempre são fáceis de acolher, porém elas podem abrir-nos a porta a
perspetivas nunca antes imaginadas.

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.

11 de janeiro

A LENDA DO PORCO-ESPINHO
Bom dia! Para estar em família, com os colegas na sala de aula ou até no pátio da escola é preciso saber
conviver, com respeito e amizade. Vamos ouvir uma fábula que nos ajuda a perceber porquê:

Texto
Durante a era glaciar muitos animais morriam por causa do frio. Os porcos-espinhos, percebendo a
situação, resolveram juntar-se em grupo para assim se agasalharem e protegerem mutuamente.
No entanto, os espinhos de cada um feriam os companheiros mais próximos, justamente os que ofereciam
maior calor. Por isso, decidiram afastar-se mais uns dos outros e voltaram a ficar cheios de frio.
Viram-se então na emergência de fazer uma escolha: ou aceitavam os espinhos dos companheiros ou
desapareceriam da face da terra. Com sabedoria, decidiram voltar a ficar juntos. Aprenderam a conviver
com as pequenas feridas que iam causando uns aos outros com os seus espinhos, já que o mais importante
era o calor do outro para continuarem vivos.

Reflexão
 Por vezes, nós também nos comportamos como os porcos-espinhos:
 Afastamo-nos das pessoas quando nos magoam;
 Preferimos ficar isolados do que tentar contornar “os espinhos”.
 Saber conviver com os defeitos uns dos outros – mesmo quando nos magoam – ajuda-nos a crescer
e a aproveitar o que cada um dá ao outro, a partir da parte mais positiva.

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.

12 de janeiro

CONSTRUTOR DE CATEDRAIS
Bom dia! O início de ano para o cristão, ou seja, um início de ano apoiado na esperança, é aquele que
aposta num «construir». Esta atitude, pede que vamos mais além dos sonhos ou propósitos, mas vivê-los
com os pés assentes no chão. Uma construção exige materiais; exige o olhar atento sobre a realidade que
nos rodeia.

Texto
Três operários, trabalhavam, arduamente, preparando pedras para uma construção que se iria erguer.
Passou um homem e quis saber qual o destino daquelas pedras que os operários trabalhavam com tanto
afinco. E perguntou a um primeiro operário:
- O que está a fazer?
- Não vê? Estou a assentar pedras! – respondeu.
Mais adiante perguntou a outro construtor:
- Meu Senhor, o que estão aqui a fazer?
Ao que respondeu o segundo operário:
- Estou a ganhar o meu salário para sustentar a minha família.
Insatisfeito, o homem insistiu com uma terceira pessoa, donde obteve a seguinte resposta:
- Eu… estou a construir uma catedral.

Reflexão




Esta é a diferença entre trabalhar com uma visão e trabalhar simplesmente para cumprir uma
tarefa imediata.
A visão dá sentido àquilo que fazemos e, por isso, engrandece-o, eleva-o à dimensão de um grande
feito.
Pensemos em todo o bem que temos recebido e vivido e agradeçamos a Deus por isso. [breves
momentos de silêncio]

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.

