29 de janeiro

MÃE MARGARIDA
Bom dia! Hoje damos especial atenção a uma pessoa muito importante na vida de D. Bosco: Mãe
Margarida. A mãe de João Bosco, confiou sempre nas capacidades do seu filho e sempre procurou fazer
com que ele fosse melhor. Para isso, acompanhava-o e também chamava o à atenção quando necessário.
Vamos escutar como mãe Margarida acompanhava João Bosco e o que lhe ensinava.

Texto / Vídeo

https://youtu.be/RS3z7MGgpFU

Oração
Na nossa oração de hoje, agradeçamos a Deus e a Nossa Senhora pelas nossas mães e pais.
Avé- Maria… Maria Auxiliadora…. Rogai por nós.
S. João Bosco … Rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.
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30 de janeiro

S. JOSÉ CAFASSO
Um guia espiritual
Bom dia! Estamos a terminar o mês de janeiro, dedicado a São João Bosco. Hoje, o Pe. Luís Almeida está
em frente à casa de São José Cafasso, um padre que teve muita influência na vida de Dom Bosco. Vamos
saber porquê…

Texto/ Vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=4OlDSz-p-jo

Reflexão
São João Bosco deixou-se guiar por outras pessoas, pedindo conselhos, partilhando as dúvidas, crescendo
na amizade com Jesus.
E tu? É capaz de chegar perto de um adulto pedindo um conselho ou ajuda para superares as tuas
dificuldades?

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

ATENÇÃO 31 de janeiro
O BOM DIA SERÁ SUBSTITUIDO PELO MOMENTO PREPARADO PELO GRUPO MJS DO
COLÉGIO ÀS 9H30 NO GINÁSIO
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01 de fevereiro

SER COMO SOU
Bom dia! No nosso dia-a-dia, na relação que vamos tendo uns com os outros e nas situações que
vivemos, por vezes, deparamo-nos com aqueles pensamentos: “se eu fosse diferente”, “se eu fosse como
ele”, “se eu tivesse isto ou aquilo”… São pensamentos que fazem parte da construção da nossa identidade,
mas que poderão ser indesejáveis porque não nos ajudam a assumir de forma plena quem somos. O conto
de hoje, embora simples, poderá ajudar-nos a perceber melhor este pensamento.

Texto
Logo depois de criada, a ovelha descobriu que era a mais fraca dos animais. Vivia num contínuo
sobressalto com medo de ser atacada pelos outros animais, todos mais fortes e agressivos. Não sabia
sequer o que fazer para se defender. Foi ter com o Criador e contou-lhe os seus sofrimentos.
O Criador perguntou-lhe amavelmente:
- Queres alguma coisa para te defenderes?
Ela respondeu:
- Sim.
- E que dizes se eu te der um par de aguçadas patas?
A ovelha sacudiu a cabeça a dizer que não:
- Como faria para roer a erva mais tenra?!
- Queres poderosas garras?
- Ah, não! Teria vontade de as usar a despropósito…
O Criador continuou paciente:
- Queres poder injetar veneno com a saliva?
- Nãoooo! Seria odiada e rejeitada por todos como uma serpente.
- E dois robustos chifres, que dizes?
- Ah, não. E quem me iria acariciar?
- Mas, para te defenderes, serve qualquer coisa para fazeres mal a quem te ataca…
- Fazer mal a alguém? Não, não quero. Prefiro ficar como sou…
(Pedrosa Ferreira, Alegre manhã, pp. 82-83)

Reflexão
A comparação a uma ovelha serve para ajudar-nos a pensar que não devemos acrescentar nada ao que
somos. Quando queremos ser diferentes, tornamo-nos pessoas contrariadas, porque não nos aceitamos
bem. O correto é descobrir o que temos de bom e valorizá-lo. Não devemos baixar os braços. Dessa forma
alcançaremos os nossos sonhos de forma mais feliz.

Oração
Pai Nosso… Nossa Senhora Auxiliadora…. Rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
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2 de fevereiro

DIA DO CONSAGRADO
CAMINHAR COM JESUS
Bom dia! Hoje celebramos o Dia do Consagrado. A 2 de fevereiro recordamos a Apresentação do Menino
Jesus ao Templo e a Purificação de Nossa Senhora. A apresentação de Jesus por parte de Maria e José
manifesta que Jesus pertence a Deus. E reconhecemos em Jesus a LUZ que ilumina todos os homens e
mulheres deste mundo. Homens e mulheres que escolheram seguir Jesus e anunciá-lo por toda a parte.
Sentiram que Jesus os chamava a algo muito especial, para uma missão importante e disseram SIM a um
projeto de vida onde Jesus é o centro das suas vidas. E falar de Jesus e da Sua Palavra é uma missão que
não pode acabar. Assim caminhamos com Jesus, acolhemos a Sua mensagem e partilhamos com aqueles
que ainda não O conhecem ou que já se esqueceram d’Ele.

Por isso, neste dia, rezemos por todas as pessoas que decidiram seguir Jesus, como as Irmãs, os padres e
tantas pessoas que decidiram caminhar com Jesus para fazer alguém feliz.
Pensa tu também nisso. Vamos escutar a música que nos convida a caminhar com Jesus.

Vídeo
https://youtu.be/0ertGU6Hn_c

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

Bom fim- de -semana
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