12 setembro
RECOMEÇAR
SONHO, META, REALIDADE
Bom dia! Bom regresso. Mais uma vez nos encontramos para mais um ano que todos querem que corra
bem. Para correr bem cada um tem de fazer a sua parte.
Ao longo do ano vamo-nos encontrar neste «espaço» do Bom Dia para juntos refletirmos, acolhermos
uma pequena mensagem para o dia e juntos, rezarmos.
Texto / powerpoint
Hoje trazemos a história do Bom dia de ontem, segunda-feira, dia 11 de setembro. Vamos relê-lo com
calma e tentar ver algo mais na história do Sonho, que foi Meta e tornou-se Realidade.
(visualização do powerpoint)
Reflexão
Dialogar com os alunos acerca das atitudes do mensageiro.

Oração
Entregamos o ano, a turma aos cuidados de Nossa Senhora.
Avé-Maria… Nossa Senhora Auxiliadora…. Rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.

# Não temas! Transforma o
mundo!

13 setembro
NÃO TEMAS! TRANSFORMA…
Bom dia! Como já nos apercebemos, o tema pastoral para este ano … tem como slogan, frase (perguntar
se eles sabem qual é) …# Não temas! Transforma o mundo!
Como é que nós transformamos? O que é transformar? (deixar dizer uma outra palavra)
Texto
Será: Dar nova forma a; passar a ter uma nova forma; converter, mudar… Como é que transformamos,
mudamos, damos uma nova forma? Vamos escutar alguns modos e depois ficamos a pensar um pouco se
é assim ou não, pode ser?
Transformamos o mundo pelo amor aos outros, ao jeito de Jesus!
Transformamos o mundo pela criatividade.
Transformamos o mundo pela coragem.
Transformamos o mundo pelo estudo empenhado.
Transformamos o mundo pelo sonho.
Transformamos o mundo quando acolhemos os colegas e os tornamos nossos amigos.
Transformamos quando damos o melhor de nós.
Transformamos o mundo pela alegria e amizade.
Transformamos o mundo pela música.
Transformamos o mundo pela Paz e a sã convivência.
Transformamos o mundo pela Fé.
Transformamos o mundo pela Oração.
Reflexão
 Então? Estes modos, estas formas de transformar podem ajudar o mundo a ser melhor? e quem é que
ajuda a transformar? (Nós, as pessoas). Se somos nós, só temos que arregaçar as mangas e começar, sem
medo.
Oração
Peçamos a Nossa Senhora que nos ajude a pôr tudo isto em prática.
Avé-Maria… Nossa Senhora Auxiliadora…. Rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.

# Não temas! Transforma o
mundo!

14 setembro
PARTILHAR, CUIDAR, ALEGRAR
Bom dia! Hoje trazemos um pequeno vídeo indiano que nos quer deixar uma mensagem de solidariedade
e 3 palavrinhas que nos ajudam a transformar o mundo. Vamos ver com atenção.
Texto / vídeo

https://youtu.be/HkuKHwetV6Q
Reflexão
O vídeo apresentou no fim 3 palavrinhas em inglês mas muito fáceis de se traduzirem: Partilhar, Cuidar e
Alegrar.
(dialogar com os alunos sobre o que viram)
 O menino encontrou dinheiro e pensou em comprar algo de bom para si.
 No mercado uma bola partiu uns copos a uma senhora de idade que vendia bebidas.
 O menino, não pensou em si: sabendo que os copos serviriam para a senhora ganhar o seu
dinheiro, muito discretamente, sem ela perceber e saber, comprou copos novos.
 O menino cuidou de uma pessoa, partilhou o que tinha pensando no outro mais do que em si, e …
menino e senhora ficaram ambos felizes.
 Um gesto de bem, uma boa ação, traz sempre felicidade.
Quais são as palavrinhas para hoje? Partilhar, Cuidar e Alegrar.
Oração
Peçamos a Nossa Senhora que nos ajude a ser meninos e meninas bons para que todos sejamos felizes.
Avé-Maria… Nossa Senhora Auxiliadora…. Rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.

# Não temas! Transforma o
mundo!

15 setembro
NOSSA SENHORA DAS DORES
Bom dia! Hoje celebramos Nossa Senhora com o nome Nossa Senhora das Dores.

Texto/ reflexão
Nossa Senhora das Dores leva-nos a recordar o momento em que Nossa Senhora esteve junto à cruz de
Jesus, onde Ela vive e sente o sofrimento do Seu Filho. Sabemos como Jesus morreu, dando a vida por nós
e Nossa Senhora, como Mãe, ali estava para o acompanhar.
Hoje pensemos nas mães que sofrem por causa dos filhos que tem uma doença ou que já morreram ou
que vivem situações difíceis. Mães que nunca deixaram os seus filhos e de os acompanharam nas várias
situações da vida.

Vamos fazer um pouco de silêncio e agradecer pelas mães que sempre nos acompanham.

O vídeo que vamos escutar é para agradecermos a Nossa Senhora por ser também nossa Mãe que que
ajude todas as mães.
Nossa Senhora Auxiliadora…. Rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.

# Não temas! Transforma o
mundo!

