9 de abril
CRISTO RESSUSCITOU! ALELUIA
Bom dia! Que bom regressar. Que bom rever amigos e educadores depois destes dias de festa, dias de
Páscoa. Aqui estamos de novo para crescermos e aprendermos mais. Esperamos que a Páscoa tenha sido e
seja um «grito» de alegria e que a frase «Cristo Ressuscitou! Aleluia» seja sentida como VIDA. Esta nova
vida que Jesus nos veio dar, para darmos frutos de boa qualidade na nossa vida.
Texto
O Papa Francisco na manhã do dia 1 de abril, Domingo da Páscoa, disse uma coisa muito bonita usando a
imagem do grão de trigo … e isto faz-nos lembrar logo a canção: se o grão de trigo….
Escuta o que disse o Papa Francisco:
«Jesus ressuscitou dos mortos.
Ressoa na Igreja, por todo o mundo, este anúncio, juntamente com o cântico do Aleluia: Jesus é o Senhor,
o Pai ressuscitou-O e Ele está vivo para sempre no meio de nós. O próprio Jesus preanunciara a sua morte
e ressurreição com a imagem do grão de trigo. Dizia: «Se o grão de trigo, lançado à terra, não morrer, fica
ele só; mas, se morrer, dá muito fruto» (Jo 12, 24). Foi isto mesmo que aconteceu: Jesus, o grão de trigo
semeado por Deus nos sulcos da terra, morreu vítima do pecado do mundo, permaneceu dois dias no
sepulcro; mas, naquela sua morte, estava contida toda a força do amor de Deus, que se desencadeou e
manifestou ao terceiro dia, aquele que celebramos hoje: a Páscoa de Cristo Senhor.»
Reflexão
E esta entrega de Jesus quer continuar a dar frutos de PAZ, frutos de qualidade. Mas isso depende de nós,
de cada um de nós. E para que haja frutos de paz é preciso dar também frutos de perdão, de diálogo, de
esperança, de consolação, de sabedoria, de vida nova.
Tudo isto só é possível se começarmos aqui, entre nós. E temos de acreditar que é mesmo assim e querer
viver assim. Isto é Páscoa. Isto é Cristo Ressuscitado.
Oração
Hoje, agradecemos a Jesus por nos dar uma nova vida e cantamos o refrão da canção do grão de trigo,
duas vezes.

#Não temas! VIVE COM CRISTO.

10 de abril

MILAGRES…
Bom dia! Quando Jesus ressuscitou Ele apareceu aos seus discípulos e àqueles que viviam na sua terra,
mas nem todos O conseguiam ver. Precisavam de algo mais. Vamos escutar o conto para perceber o quê.
Texto
Certo dia, um velho monge, conhecido por fazer milagres, passeava pelo bosque com o seu discípulo,
quando se cruza com um homem muito presunçoso que lhe diz:
- Ó grande milagreiro! Faz um milagre para que eu possa acreditar no teu Deus!
O monge, incomodado com aquela atitude, disse:
- Eu não faço milagres quando quero. Apenas os faço quando Deus quer.
O homem, insatisfeito com a resposta, insistiu:
- Faz lá! Não sejas mentiroso!
Então, o monge diz:
- Olha! Hoje fiz o sol nascer, fiz uma semente brotar uma pequena flor e fiz uma mulher dar à luz um filho!
O homem, estupefacto com a resposta, diz:
- Mas isso é normal. Não são milagres!
- Se o que mostrei não é o que pretendia, lamento, mas não o posso ajudar! – respondeu o monge.
Pergunta o discípulo ao monge:
- Porque respondeu assim ao homem?
Responde o monge:
- Enquanto Ele não abrir os olhos do coração para conseguir ver pequenos milagres da vida, não
conseguirá ver os milagres feitos por Deus.
Reflexão
 Já pensaram bem como há tanta coisa espetacular que acontece sem nada fazermos! São pequenas
maravilhas dadas por Deus e que tornam a nossa vida melhor!
 Podemos ver nelas a presença de Deus, mas para isso precisamos de não duvidar que Ele é nosso
amigo, que está sempre ao nosso lado quando precisamos.
Oração
Peçamos a Deus que nos dê um coração e uma mente para vermos nas coisas simples a Sua presença
Pai Nosso… Nossa Senhora Auxiliadora…. Rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho
e do Espírito Santo

#Não temas! VIVE COM CRISTO.

11 de abril

ELE VIVE… COMO?
Bom dia! Hoje queremos ver convosco o que significa «Cristo vive». Estejamos atentos ao vídeo e depois
dialogamos.
Texto/ Vídeo

https://youtu.be/ckcVrHH4bwg
Reflexão
Onde vive Jesus? Nos acontecimentos da nossa vida. Fazer de cada momento, de cada encontro, de cada
experiência de vida, desde que acordamos um ato de amor a Deus é manifestar que Cristo vive em nós,
porque estamos a segui-l’O no amor.

Oração
Peçamos ao Senhor que nos ajude a vê-l’O sempre e a manifestá-l’O sempre através do BEM
Pai Nosso… Nossa Senhora Auxiliadora…. Rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.

#Não temas! VIVE COM CRISTO.

12 de abril
PÁSCOA
NÃO ACABA COM O FOLAR, COM OS OVOS E AS FESTAS…
Bom dia! Esperamos que esteja tudo bem e que vivas cada dia com alegria.
Hoje, fazemos chegar as palavras do Papa Francisco sobre a Páscoa.
Texto/ Vídeo

http://rr.sapo.pt/video/167887/papa-a-pascoa-nao-acaba-com-o-folar-os-ovos-e-asfestas-comeca-ai-o-caminho
Reflexão
A Páscoa não é os doces… mas é algo mais. É dar a possibilidade, oportunidade de ver as coisas belas da
vida, de apostar na alegria… de fazermos outros felizes.
Caminhar com Jesus… dar-lhe a mão.

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

#Não temas! VIVE COM CRISTO.

13 de abril
JESUS… RESSUSCITADO
Bom dia! No próximo domingo continuamos a ouvir as narrações das aparições de Jesus Ressuscitado aos
seus discípulos. Vamos escutar como foi uma das primeiras vezes.
Texto
Do Evangelho segundo São Lucas (Lc 24, 35-48)
Naquele tempo, Jesus apresentou-Se no meio deles e disse-lhes: «A paz esteja convosco». Espantados e
cheios de medo, julgavam ver um espírito. Disse-lhes Jesus: «Porque estão inquietos e porque estão com
esses pensamentos nos vossos corações? Vejam as minhas mãos e os meus pés: sou Eu mesmo; toquemMe e vejam: um espírito não tem carne nem ossos, como veem que Eu tenho». Dito isto, mostrou-lhes as
mãos e os pés. E como eles, na sua alegria e admiração, não queriam ainda acreditar, perguntou-lhes:
«Têm aí alguma coisa para comer?». Deram-Lhe uma posta de peixe assado, que Ele tomou e começou a
comer diante deles. E disse ainda: «Vós sois testemunhas de todas estas coisas».
Reflexão
 Como aconteceu com os discípulos, muitas vezes em matéria de fé, nós duvidamos. Eles duvidaram
tendo feito a experiência da presença de Jesus, nós duvidamos mas também não queremos
conhecer, logo não acreditamos.


Para acreditar em Jesus precisamos de ver como Ele nos ajuda, nos dá força, como Ele é nosso
amigo e que está ao nosso lado. E isso acontece se acolhermos as suas palavras através dos
Apóstolos e suas testemunhas. E encontraremos a PAZ.

Oração
Peçamos ao Senhor ressuscitado que noa ajude a ter mais fé e acreditar que o Seu exemplo e a Sua vida
têm importância na minha, nossa vida e dá sentido. e rezamos com a oração que Ele nos ensinou:
Pai Nosso… Nossa Senhora Auxiliadora…. Rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo

#Não temas! VIVE COM CRISTO.

