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3ª feira, dia 12 de setembro de 2017
O GRÃO DE TRIGO
INTRODUÇÃO
Bom dia. Bom recomeço após as férias.
É bom saber para onde caminhamos e termos uma bússola que nos indica o caminho que desconhecemos.
Temos um ano escolar à nossa frente. Há projetos, sonhos, desejos, fantasias … Talvez também exista medo
de não conseguirmos alcançar tudo o que sonhamos ou de passar de novo por situações que já vivemos e
não foram as melhores. A bússola pela qual nos podemos orientar este ano é exatamente o lema “Não temas.
Transforma o mundo”. Escuta este conto.

TEXTO
Um grão de trigo, perdido no campo, esperava pela chuva para se esconder debaixo da terra. Passou uma
formiga e preparou-se para o carregar. O grão de trigo pediu-lhe: — Deixa-me no meu campo! A formiga
respondeu: — Se cada uma de nós não leva um pouco de comida para a despensa, não teremos provisões
para o Inverno. — Mas eu não sirvo apenas para ser comido. Sou uma semente cheia de vida. Por que não
fazemos um pacto? — Que pacto? — Se me guardares bem guardadinho, para ser o último a ser comido,
prometo-te que serás bem recompensada. — E como farás? — Pois… olha, é um mistério. – E o grãozinho
não disse mais nada. A formiga confiou nele. Fez o que lhe indicou o grão de trigo. Passou o inverno, veio a
primavera e chegou o verão. Quando a formiga foi à procura do grão, deu conta de que ele já lá não estava,
mas viu com alegria que o grão de trigo tinha cumprido a sua promessa e se tinha transformado numa espiga
de trigo com muitas outras sementes.
(adaptado de Pedrosa Ferreira, Alegre manhã, p. 132)
REFLEXÃO
O grão de trigo conhecia as suas possibilidades. E tinha a sabedoria de esperar pelo seu tempo, sem pressas.
Sabia quem era e onde queria chegar. Não era sua intenção dar espetáculo mas enterrar-se na terra para dar
fruto. O grão e a formiga confiaram um no outro. É um bom critério para usar na escola, nas relações com as
pessoas, na superação dos nossos limites… - Devemos saber ter calma, confiar que algo melhor acontecerá
para o nosso bem.

ORAÇÃO
Peçamos a Maria que nos ajude a sonhar, a trabalhar pelo sonho e a confiar
Avé Maria
Em nome do Pai …
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4ª feira, dia 13 de setembro de 2017
EU POR TI
INTRODUÇÃO
Bom dia. Um dos motivos para vivermos a vida com confiança é sabermos que Deus nos ama tal
como somos. Deu a maior prova de amor ao dar a vida por nós para sermos salvos, não por um
dia, para sempre. “Eu por ti”… Escutemos.
TEXTO
Eu por ti – grupo das terças - https://youtu.be/qA9tWUslA4k
Eu por ti, acertaria o meu passo ao teu caminhar.

Eu por ti, o teu problema arcaria sobre mim

e abraçaria o horizonte

que trazes dentro do teu olhar.
Eu por ti, buscar-te-ia no mar da tua solidão.

Eu por ti, te encontraria no grito dos teus porquês,

não pensando às minhas decisões

e aos meus critérios se falas tu...
Eu por ti, palpitaria pelos teus desejos.

Eu por ti, daria voz às tuas mil razões.

Eu por ti, eu por ti,

perder-me-ia no teu pranto,

cantaria o teu próprio canto, deixaria a ti primeiro

que esta força em mim, colher a flor do meu jardim.

2. Eu por ti, faria ecoar no meu peito a voz da tua dor.
Eu por ti, suportaria a tua fragilidade

e ancorar-te-ia à minha mão

se fosses arrastado na maré...
Eu por ti, faria minha a angústia que vive em ti.

Eu por ti, entregaria os meus trunfos à tua mão;

e por ti sentiria a saudade

pelo fragor da terra que deixaste...
Eu por ti, palpitaria pelos teus desejos.

Eu por ti, daria voz às tuas mil razões.

Eu por ti, eu por ti, seria o eco do teu canto,

Eu por ti, o teu problema arcaria sobre mim

na apatia e na alegria, que esta força em mim,

que trazes dentro do teu olhar.

deixaria a ti primeiro colher a flor do meu jardim

REFLEXÃO
O amor quando é verdadeiro coloca o outro em primeiro lugar. É o oposto do egoísmo. Não tenhamos medo
de experimentar estas atitudes. Assim, deixaremos uma marca de bem no mundo: transformamo-lo.

ORAÇÃO – Peçamos a Deus que nos dê coragem para sabermos escolher o Bem.
Pai Nosso…
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5ª feira, dia 14 de setembro de 2017
CONTRA UM TIGRE
INTRODUÇÃO
Bom dia. O medo existe em nós. Em todos. Medos diferentes. Mas o medo pede-nos uma reação. Nunca
bloquear. Sermos criativos para superar essas situações mesmo que nos pareçam “tigre enormes”!!!

TEXTO
"Uma pequena raposa afastou-se da mãe e perdeu-se. Durante muitas horas, não se cansou de procurar o
caminho de volta a casa, mas, quanto mais procurava, mais se perdia. Triste e cansada, encostou-se ao tronco
de uma árvore para descansar um pouco. Durou pouco o seu sossego. Viu um tigre que vinha na sua direção.
- Que desgraça – pensou ela, pondo-se de pé.- Se não pensar em alguma coisa imediatamente, este tigre
esfomeado vai comer-me. Foi então que viu uns ossos no chão e lembrou-se de começar a mordê-los.
Quando o tigre já estava muito próximo, começou a gritar: - Mmmmm… Este tigre que acabei de comer
estava delicioso! O tigre estacou, morto de medo, deu meia-volta, pensando: «Que raposa feroz! Por pouco
não me comia a mim também!» Mas acontece que um macaco que observou toda a cena resolveu ir atrás
do tigre para lhe contar como tinha sido enganado pela raposinha. O tigre, furioso, disse: - Acha-se muito
esperta… Vai pagar-mas! A raposa amaldiçoou o macaco traidor, mas não havia tempo para isso, tinha de
pensar em alguma coisa. Já! Ou não viveria para contar a história. Felizmente para a raposa, teve uma ideia.
Pôs-se de costas para o tigre, esperou até que ele a pudesse ouvir e começou a gritar, muito irritada: - Que
macaco tão preguiçoso! Há mais de uma hora que o mandei ir buscar outro tigre e ainda não voltou!"
(Gabriel Garcia de Ora, Storytelling, p. 113)
REFLEXÃO - MEDO – ASTÚCIA – CRESCER – CORAGEM
A história parece pouco provável. Mas dá-nos uma lição. Devemos resistir ao medo e ser criativos perante as
ameaças. A raposa foi rápida em pensar em estratégias para resistir ao seu fim. Um ponto de vista criativo é
capaz de nos proporcionar a mais inesperada e improvável vitória.

ORAÇÃO
Rezemos por todos aqueles que hoje experimentam situações difíceis para que tenham coragem para não
desanimar.
Avé- Maria…
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6ª feira, dia 15 de setembro de 2017
PORQUE DEVEMOS CONFIAR EM DEUS
INTRODUÇÃO
Bom dia.
Não temas. Deus acompanha-te em cada dia. A Palavra de Deus é um convite a esta confiança que nos leva
a sermos ativos no Bem. Segue atentamente este vídeo curto e procura escolher para ti uma das frases.

TEXTO
Youtube – “Porque devemos confiar em Deus” - https://youtu.be/Qg5L-j7MDlY

REFLEXÃO
Se escolheste ou recordas uma das frases da Palavra de Deus ou uma imagem vistas no vídeo, procura, agora,
em silêncio, meditar nela. Procura fixá-la para voltares pensar nela ao longo do dia.

ORAÇÃO
Rezemos confiantes o Pai Nosso.
Pai Nosso
Em nome do Pai …

