16 de abril

SEMANA DE ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES
Bom dia! Já falámos várias vezes sobre esta palavra: VOCAÇÃO. O Papa Francisco pediu que durante esta
semana rezássemos pelas vocações, que é a maneira como cada um escuta, pensa, decide e diz sim à
vontade de Deus, para assim podermos ser felizes e fazer os outros felizes.
Texto/ Reflexão
Mas porque é preciso rezar pelas vocações? Nem sempre ouvir a voz de Deus é fácil! Por isso, é
importante rezarmos, pedindo ajuda a Deus para quem está na idade de decidir como deve ser seguidor
de Deus, para tornar o mundo melhor: se deve ser sacerdote, consagrado, formar uma família ou ser leigo.
O Papa Francisco numa mensagem sobre as vocações para este ano, valoriza 3 palavras:
ESCUTAR- DISCERNIR- VIVER



Escutar leva a não pensarmos só em nós



Discernir leva a pensarmos bem no que queremos



Viver leva a testemunhar a alegria da escolha.

Oração
Como oração escutamos o Hino da semana de oração pelas vocações

https://www.youtube.com/watch?v=PkcZPRDFSbI
Nossa Senhora Auxiliadora…. Rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.

#Não temas! DIZ SIM A CRISTO.

17 de abril

ESCUTAR…
Bom dia! Sabias que Deus precisa de ti para se fazer presente no mundo, para poder mostrar o Seu Amor a todas as
pessoas? Por isso Deus fala a cada um de nós para nos mostrar o que podemos fazer. No entanto, Ele não fala de
uma forma muito barulhenta. O Papa Francisco na sua Mensagem para o Dia Mundial das Vocações, que é no
próximo domingo dia 22 de abril, diz-nos que Deus nos fala de uma maneira muito discreta e silenciosa. Por isso
devemos tentar escutar com atenção a Palavra de Deus, ou seja, aquilo que Deus quer para cada um. Vamos ouvir
uma história sobre esta capacidade de escutar.

Texto
Ao fim da tarde, o avô passeava com o seu neto numa das
movimentadas praças da barulhenta cidade em que viviam.
Havia o barulho de pessoas, telemóveis, carros, autocarros,
sirenes, construções.
- Estás a ouvir as cigarras a cantar?
- Não, avô.
- Vem aqui! Elas estão ali.
- Eu nunca vi uma cigarra por aqui! Será que elas ainda
existem na cidade, avô?
O avô agachou-se junto ao banco da praça.
- Sabes, as cigarras escondem-se na folhagem e é difícil vêlas, mas sei que estão por perto. Ainda moram por aqui, sim! Se formos de encontro ao som que emitem,
talvez possamos ver a vibração das suas membranas, que é a forma como cantam.
O neto abaixou-se e conseguiu ouvir a cigarra. Esta, com medo, parou de “cantar”. Mas os três
continuaram lá, quietos, entreolhando-se. Então, a cigarra percebeu que o avô e neto não lhe
representavam perigo, e recomeçou a “cantar”. Os dois conseguiram vê-la e ouvi-la direitinho desta vez.
- Avô, como é que consegue ouvir tão bem?
- Na verdade, eu não ouço melhor que tu, mas aprendi a prestar atenção ao que vale a pena ser
escutado.
E naquele momento a criança e o velho ouviam muito bem a natureza da cidade.
- Vê. Há muitas pessoas a circular, mas poucos escutam o som das cigarras. Agora vê o que acontece…
O avô tira do bolso uma moeda e deixa-a cair delicadamente na calçada.
No mesmo instante, mesmo com a poluição sonora ao redor, várias pessoas olham para o chão bem na
direção do dinheiro.
- Viste, não se trata de ouvir, mas de saber ouvir. Saber o que ouvir e escutar melhor.
Reflexão
 No meio da confusão da cidade, o avô conseguia ouvir aquilo que mais ninguém conseguia ouvir;
 O avô ouvia melhor porque aprendeu a prestar atenção ao que vale a pena ser escutado; 
 Deus fala-nos de uma maneira muito silenciosa. Achas que vale a pena escutar a Sua voz? 
Oração: Jesus, ensina-nos a escutar como Tu escutaste a Deus Pai.
Pai Nosso… Nossa Senhora Auxiliadora…. Rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo

#Não temas! DIZ SIM A CRISTO.

18 de abril
UM NOVO DOCUMENTO DO PAPA
CONVITE À SANTIDADE NO MUNDO ATUAL
"Gaudate et Exsultate"- «Alegrai-vos e exultai»
Bom dia! O Papa Francisco nestes últimos dias publicou um livro, que chamamos de Exortação Apostólica,
sobre a santidade. É muito interessante que o Papa escreve um documento em que nos convida a sermos
santos. Hoje deixamos aqui algumas ideias. Escuta com atenção:
Texto/Vídeo

https://youtu.be/W86hWIpt1lQ
Reflexão
É um convite a sermos santos, a vivermos bem como pessoas e como cristãos, a termos uma vida com
sentido, que sejamos felizes. É preciso estar atentos ao «demónio» do ódio, da tristeza, da inveja, dos
vícios e não nos deixarmos enganar. Jesus ajuda-nos a cuidar do nosso coração.

Oração
Obrigada Jesus porque nos queres bem e nos queres santos.
Pai Nosso… Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Amen.

#Não temas! DIZ SIM A CRISTO.

19 de abril
A VOCAÇÃO DE SAMUEL
Bom dia! Certamente já conheces Samuel, o menino que cresceu no templo junto do Sacerdote Eli,
servindo e ajudando na casa de Deus. Um dia algo aconteceu. Vamos ouvir uma música que nos recorda
esta história.

Texto/ Vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=OxLrQwc_zDI
Reflexão

 Será que Deus só falou aos personagens que conhecemos da Bíblia?
 Será que Deus também fala a cada um de nós?



Como será que o conseguimos ouvir? 
Deus fala bem no fundo do nosso coração. Quando sentimos no nosso coração que devemos fazer
boas ações, ajudar os mais necessitados, amar os que estão à nossa volta, é Deus que nos está a
falar. 

Oração
Jesus ajuda-me a escutar a voz de Deus, assim como Samuel a escutou…
Pai Nosso… Nossa Senhora Auxiliadora…. Rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.

#Não temas! DIZ SIM A CRISTO.

20 de abril

O BOM PASTOR
Bom dia! Hoje iremos escutar o Evangelho do Bom Pastor. O que será que nos quer dizer a Palavra de Deus?
Texto/ Vídeo

https://youtu.be/_DAM6m67_nQ
Reflexão
Jesus é muito claro: Ele é o Bom Pastor e nós somos as suas ovelhas.
A partir da imagem e da relação do pastor com as ovelhas, que é boa, Jesus diz que a nossa relação com
Ele é semelhante: Ele conhece o nosso coração e nós conhecemos o seu, porque Ele nos quer bem e nos
protege. Jesus quer-nos felizes.
Oração
Hoje vamos rezar a oração pelas vocações. Fazemos com calma e sem pressa:

Jesus Cristo, amor do Pai,
que nos chamas, hoje, a escutar a voz do Espírito Santo,
na experiência quotidiana;
ensina-nos a discernir a própria vocação,
fruto da graça do baptismo,
para vivermos o dom da fé,
imensamente amados por Deus,
e responder com confiança ao chamamento,
para servir a alegria do evangelho,
como a jovem Maria, Tua e nossa mãe.
Amén.
Nossa Senhora Auxiliadora…. Rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
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