23 de abril

SEMEIA
Bom dia! E boa semana. A Palavra de Deus é muito rica em
mensagens e ajuda-nos a viver bem e melhor. Hoje somos
convidados a pensar na palavra semeia. E vamos fazê-lo a
partir da parábola/ história do semeador.
Texto
Do Evangelho de S. Lucas
«Como estivesse reunida uma grande multidão, e de todas as
cidades viessem ter com Ele, Jesus disse esta parábola: «Saiu o
semeador para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do
caminho, foi pisada e as aves do céu comeram-na. Outra caiu sobre a rocha e, depois de ter germinado,
secou por falta de humidade. Outra caiu no meio de espinhos, e os espinhos, crescendo com ela,
sufocaram-na. Uma outra caiu em boa terra e, uma vez nascida, deu fruto centuplicado.» Dizendo isto,
clamava: «Quem tem ouvidos para ouvir, oiça!»
Reflexão: Significado da parábola: a semente é a Palavra de Deus.
A que caiu à beira do caminho representa aqueles que ouvem, mas em seguida vem o diabo e tira-lhes a
palavra do coração, para não se salvarem, acreditando.
A que caiu sobre a rocha são os que, ao ouvirem, recebem a palavra com alegria; mas, como não têm raiz,
acreditam por algum tempo e afastam-se na hora da provação.
A que caiu entre espinhos são aqueles que ouviram, mas, indo pelo seu caminho, são sufocados pela
riqueza, pelos prazeres da vida e não chegam a dar fruto.
A que caiu em terra boa são aqueles que, tendo ouvido a palavra, com um coração bom e virtuoso,
conservam-na e dão fruto com a sua perseverança.
É tempo para semear. Semear sorrisos, uma palavra amiga, um gesto de partilha e de bondade, palavras
verdadeiras…
Oração
Avé- Maria... Nossa Senhora Auxiliadora…. Rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.

#Não temas! DIZ SIM A CRISTO.

24 de abril

AS QUATRO REGRAS
Bom dia! Hoje deixamos 4 regras com as quais seremos felizes. Através de uma pequena história,
tentemos adivinhar quais são:
Texto
Um pai já idoso, ao sentir chegar o seu fim, chamou os filhos e disse-lhes:
- Como sabeis, não tenho bens materiais para vos deixar. Fui um trabalhador honesto, nunca vos faltei
com nada, fui solidário com os mais pobres, mas não consegui deixar-vos uma fortuna. Deixo-vos, porém,
quatro regras de vida. Se viverem de acordo com elas, sereis felizes.
Eles perguntaram:
- Quais são essas regras?
- A primeira é esta: não tenhais medo do que os outros dizem, pois o importante é o que vós fazeis e que a
vossa consciência acha que é correto. A segunda é esta: não corram atrás de bens materiais, pois a
felicidade não está em ter muitos bens supérfluos.
- E qual é a terceira, pai?
- A terceira é esta: convivam com toda a gente, também com os simples e os pobres, e sede alegres.
Finalmente a quarta é esta: contribuam com o vosso trabalho e o vosso empenho para mudar/
transformar este mundo para melhor. Não tenham medo!
Os filhos escutaram atentamente as palavras do pai. Mesmo sem lhes deixar uma fortuna, concordaram
que estes conselhos eram muito mais importantes.
Reflexão
Bons conselhos de vida. Conselhos que nos ajudam a ser boas pessoas, mas acima de tudo pessoas
honestas, solidárias, que apostam no ser, e vivem da verdade, sem máscaras.
Assim se é feliz.
Oração:
Avé Maria… Nossa Senhora Auxiliadora…. Rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
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26 de abril
SINAL DA CRUZ
Bom dia! Hoje o Papa explica aos adultos da importância do sinal da cruz. Mas a mesma serve também
para os miúdos…
Texto/ Vídeo

https://youtu.be/fYauI7VRXO0
Reflexão
Que tal aceitar o desafio do Papa e aprender bem a fazer o sinal da cruz. Esta é a nossa identidade de
cristão, é a manifestação simples da nossa fé em Jesus Cristo, em Deus.

Oração
Então façamos bem o sinal da cruz e rezemos
Pai Nosso… Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Amen.
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27 de abril
JOGOS NACIONAIS SALESIANOS
Bom dia! Hoje nas casas salesianas começam os Jogos Nacionais Salesianos. Esta
atividade desportiva realiza-se em Mirandela. Este é o símbolo dos 24
Jogos Nacionais Salesianos
Texto
Como começou:
Os Jogos Nacionais Salesianos nascem em Portugal em 1989, consequência
da presença portuguesa nos I Jogos Internacionais Salesianos realizados em
Malta (1988), por ocasião da celebração do centenário da morte de S. João
Bosco, Fundador dos Salesianos, Filhas de Maria Auxiliadora (Salesianas) e Salesianos Cooperadores. Desde
então foram realizadas 24 edições!
Os Jogos Nacionais Salesianos são uma experiência desportiva e lúdico-cultural única. Realizada em
diversas cidades do país, nelas reúne atletas e comunidades educativo-pastorais dos Salesianos em
Portugal e Cabo Verde e das Salesianas num evento de família, de celebração e de festa, segundo um estilo
próprio de educar e evangelizar: o estilo Salesiano.
São João Bosco, que dizia: “Deve dar-se aos jovens ampla liberdade de saltar, correr e gritar à vontade. A
ginástica, a música, a declamação, o teatro e os passeios são meios eficacíssimos para conseguir a
disciplina e favorecer a moralidade e a saúde.”

Fica aqui uma pequena visualização do que consiste: Desde a cerimónia de abertura, às várias
modalidades e eucaristia. Estes aconteceram no Estoril

https://youtu.be/q1PfWg1IZHE
Oração
Por todos os atletas que se encontram neste evento, unimo-nos a eles:
Pai Nosso… Nossa Senhora Auxiliadora…. Rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
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