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2ª feira, 19 de março de 2018

DIA DO PAI - A FORÇA DA FÉ
INTRODUÇÃO
Dia do Pai! Podemos dar um belo presente ao pai neste dia. Mas é no dia-a-dia que lhe provamos o
nosso amor. E lhe damos ânimo tal como os três filhos da história que vamos escutar.
TEXTO
Um jovem diretor de uma importante revista casou-se e teve três filhos: André, Marta e Gustavo.
Os primeiros oito anos foram muito felizes. Depois, foi suspensa a publicação da revista e teve de
arranjar emprego num jornal diário. Mas também este emprego durou pouco. As três crianças viam
o pai cada vez mais triste. Este, à mesa, disse:
- É inútil! Na minha atividade de jornalista já não há lugar para mim. É horrível estar desempregado!
A esposa tentou animá-lo, falando-lhe das suas muitas capacidades, da esperança no futuro. No dia
seguinte, quando o pai se levantou, já as crianças tinham ido para a escola. Sentou-se à mesa para
o pequeno-almoço. Ficou surpreendido ao ver que, no seu lugar, estavam os três mealheiros dos
seus filhos. Ao lado, um papel dizia: «Querido pai, acreditamos em ti!». Esse pai, sorriu, deu um
murro na mesa e prometeu:
- A vossa fé não será em vão.
Atualmente, é um dos editores mais importantes da Europa. Sobre a sua mesa de trabalho está esse
papel que estava junto dos mealheiros dos seus filhos. «Querido pai, acreditamos em ti». Assinam:
André, Marta e Gustavo. Mostra-o orgulhosamente aos amigos, dizendo:
- Este é o segredo da minha força!
REFLEXÃO
O segredo da nossa força reside na confiança e no amor que experimentamos.
Na família e em relação aos nossos pais não nos limitemos a pedir, a pedinchar e a estender a
mão. Eles também precisam da nossa companhia, e das nossas palavras e gestos de afeto.

ORAÇÃO
Senhor, sê a nossa esperança e ajuda-nos a descobrir-te, em cada dia. Que cada dia eu aprenda a
procurar-Te. Mostra-nos o teu rosto. E juntos dizemos: Pai nosso.…
Nossa Senhora Auxiliadora….. rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo

3ª feira, 20 de março de 2018

INTRODUÇÃO
Gostaríamos de mostrar um pequeno vídeo intitulado “Naučil si me živeti”. Provavelmente ninguém na sala
de aula sabe o que quer dizer. Trata-se de um vídeo dos Salesianos da Eslovénia. Estejamos atentos à LUZ!

VÍDEO
https://youtu.be/IHwZ0Znet4Q

REFLEXÃO
A menina que levava a luz caiu várias vezes mas foi-se levantando até que... no final, é ajudada por Alguém
que lhe devolve a LUZ. Com essa mesma LUZ conduz outras pessoas à claridade do dia, à LUZ ETERNA! Tenho
sido LUZ para os outros, ou seja, tenho ajudado a minha família e os meus amigos no caminho do bem? A
quaresma que está a terminar mudou-me para melhor?
[Momento, em silêncio, para refletir nalguma mensagem de que me lembro deste tempo de quaresma)

ORAÇÃO
Senhor, Tu és a Luz que ilumina a minha vida.
Avé-Maria…
Em nome do Pai …

4ª feira, 21 de março de 2018
JESUS DÁ A VIDA POR AMOR
INTRODUÇÃO
No Evangelho que lemos na sexta-feira passada, recordámos que o momento da morte de Jesus se estava a
aproximar. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigénito. O grande desafio é, também nós,
nos entregarmos aos outros, tal como Jesus se entregou por nós. Vamos agora olhar com atenção para a
imagem abaixo.

IMAGEM

REFLEXÃO – Comentar
Deus enviou o Seu filho ao mundo como prova do imenso amor pela humanidade, mas a verdade é que não
foi bem recebido por todos. Mesmo perante as dificuldades e até a morte, Jesus continuou sempre a dar-se
totalmente. Por tudo isto devemos agradecer e receber Jesus de braços abertos. Prepara-te para a Páscoa.

