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2ª feira, 09 de abril de 2018
PÁSCOA = A VIDA NOVA
INTRODUÇÃO
Bom dia. Celebrámos a Páscoa. É suposto que a Páscoa, após o tempo de quaresma, nos tenha libertado para
uma vida melhor, nova, mais próxima daquilo que Deus espera de nós. O tempo pascal acompanhar-nos--á
durante cinquenta dias. Assim como renasce a natureza, também a Páscoa nos lança um desafio: o desafio de
mudar.
TEXTO
Mudança. Olho para a janela do meu quarto e vejo as árvores com minúsculos rebentos que as vão pintalgando
novamente de verde. Há um ciclo novo a começar, uma vida nova a germinar, algo de diferente que o hábito
pode fazer parecer igual. Mas não é! A verdade é que este capricho do calendário parece ser um estímulo da
natureza a uma mudança, que a Páscoa de Jesus pede a cada um de nós. A Páscoa encaixa na primavera com
uma coincidência pertinente. Páscoa significa passagem, em memória da noite em que Deus passou pelo Egito
e libertou o povo de Israel da escravidão. Esta passagem torna-se, todavia, mais simbólica quando recordo que
a Páscoa pode ser a passagem do inverno à primavera, da contenção à alegria, da morte à vida, de uma
determinada forma de viver para algo um pouco diferente. Mudança parece ser a palavra-chave quando
falamos do tempo pascal. Há algo em mim que pode ser diferente, que pode tornar-me uma pessoa melhor.
Para perceber tudo isto tenho que olhar para Jesus.
(Rui Ferreira, Leve Deus no coração, pp. 106-107)

REFLEXÃO
A Páscoa coincide sempre com a primavera, com a vida nova que brota na natureza. - Em Cristo, somos
convidados a uma vida nova; é a Ele que devemos recorrer e pedir que nos ajude.
ORAÇÃO
Senhor Jesus Ressuscitado, faz-nos sentir o poder da Tua ressurreição na nossa vida.

Avé Maria… Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós.
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.

3ª feira, 10 de abril de 2018

ELE VIVE
INTRODUÇÃO
Bom dia. Celebrámos a Páscoa.
Recordámos que JESUS está vivo. Como? Segue o vídeo.

VÍDEO

https://youtu.be/0sVTUVlMYzM

REFLEXÃO
Medita um pouco sobre o vídeo. Partilha na turma a tua reflexão

ORAÇÃO
Senhor Jesus, tu vives para sempre e no meio de nós. Em cada um e cada situação. Abre os meus olhos para
que te reconheça.
Pai Nosso…
Em nome do Pai …

4ª feira, 11 de abril de 2018

DAR MAIS
INTRODUÇÃO
Todos resistimos um pouco à mudança. Temos medo. Não sabemos se nos conduz a uma situação melhor. Mas,
na palavra de Jesus, podemos confiar. No início a última etapa deste ano letivo, somos convidados a dar mais
de nós.
TEXTO
O rio e o deserto Um rio, durante a sua tranquila corrida para o mar, chegou a um deserto e ali parou. Diante
dele tinha apenas rochas e dunas de areia a perderem-se no horizonte. O rio ficou cheio de medo. Desesperado,
disse: - É o meu fim. Não conseguirei atravessar este deserto. A areia absorverá a minha água e desaparecerei.
Não chegarei ao mar. Lentamente, as suas águas começaram a enfraquecer-se. O rio estava a tornar-se num
pântano e a desaparecer. Mas o vento, que tinha escutado os seus lamentos, sugeriu-lhe: - Deixa-te aquecer
pelo sol. Subirás ao céu em forma de vapor de água. O rio respondeu com medo: - Eu fui feito para correr entre
duas margens e não para voar. O vento respondeu: - Não tenhas medo. Quando subires ao céu em forma de
vapor de água, tornar-te-ás numa nuvem. Eu levar-te-ei nos ares além do deserto e poderás cair de novo sobre
a terra em forma de chuva e em breve chegarás ao mar.
(Pedrosa Ferreira, Alegre Manhã, p.44)

REFLEXÃO
“O Senhor me amou mais que os lírios do campo”. De facto, somos especiais na criação à qual pertencemos.
Fomos feitos para coisas grandiosas. Não devemos ter medo de arriscar.
Neste 3º período acreditemos nas nossas capacidades; coloquemos os nossos dons a render; deixemo-nos
levar por aqueles que têm o dever de nos educar e conseguiremos alcançar maravilhas.

ORAÇÃO
Peçamos a Deus o ânimo e a força que vem do Seu Espírito, para que possamos cumprir os nossos deveres
enquanto alunos e educadores.
Pai Nosso … Em nome do Pai…

5ª feira, 12 de abril de 2018

PÁSCOA

INTRODUÇÃO
Já sabes que antes da Páscoa de Jesus, já existia a esta festa. Era a Páscoa judaica que lembrava a libertação do
Povo de Deus do Egipto para a terra que Deus lhe prometera. Por isso, a Páscoa deve-nos conduzir sempre a
uma libertação.

VÍDEO

https://youtu.be/gZXManvOUL8

REFELEXÃO
Na nossa vida pode haver sempre “pedacinhos de ressurreição”. Sempre que deixamos o mal – ódio, inveja,
falta de respeito, mentira, vaidade, egoísmo, etc. - passamos da morte para a vida.

ORAÇÃO
Senhor, ajuda-me a melhorar em cada dia.
Avé Maria … Em nome do Pai …

6ª feira, 13 de abril de 2018

TOMÉ, UM DOS DOZE
INTRODUÇÃO
Bom dia. Depois de ressuscitar, Jesus apareceu a vários amigo s, mas nem todos acreditaram. Escutamos hoje
um trecho do Evangelho que será lido na missa do próximo domingo. É uma passagem com a qual muitos de
nós nos identificamos. Vamos escutar.
TEXTO
Tomé, um dos doze apóstolos, não estava com reunido no cenáculo quando Jesus apareceu. Então disse Tomé:
- Se eu não vir as mãos e os pés onde puseram os pregos em Jesus quando o crucificaram não acreditarei.
Ficaram todos muito espantados com o que Tomé disse, mas compreenderam-no porque afinal ele, de facto,
não tinha visto Jesus ressuscitado. Oito dias depois, estavam todos reunidos e Jesus apareceu novamente e
disse a Tomé:
- Toca nas minhas mãos e nos meus pés. Não sejas um homem sem fé; acredita Tomé! Tomé ficou muito alegre
por ver que na realidade Jesus tinha ressuscitado dos mortos e exclamou:
- Meu Senhor e meu Deus! Jesus disse-lhe: - Tomé, porque me viste, acreditaste. Felizes são aqueles que
acreditarem sem ter visto!
(http://tiapaulalimeira.blogspot.pt/2009/04/tome-duvida-da-ressurreicao-de-jesus.html)

REFLEXÃO
Com certeza, todos percebemos a posição de Tomé: como ele, precisamos de ver para crer. - Mas porque é
que Tomé não viu Jesus pela primeira vez? Porque não estava presente; porque não estava com a sua
comunidade. - O mesmo acontece connosco. Por exemplo, na escola quando faltamos a algumas aulas, tornase difícil retomar a matéria; ou quando estamos alguns dias fora de casa, quando voltamos temos de nos pôr
a par das novidades. - Na nossa relação com Deus sucede o mesmo: se nos afastamos, se não rezamos, se não
vamos à Eucaristia, torna-se difícil, dia após dia, acreditar nas maravilhas que Deus faz na nossa vida. - Se
queremos ver Jesus Ressuscitado, façamos por estar presentes nessas ocasiões para O ver.

ORAÇÃO
Peçamos a Deus a fé capaz de nos fazer acreditar de que Jesus está ressuscitado e está entre nós.
Pai Nosso…
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.

