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2ª feira, 23 de abril de 2018
INTRODUÇÃO
VOCAÇÃO SALESIANA
Embora a semana de oração pelas vocações tenha sido a semana anterior, hoje vamos ainda ver os testemunhos
de alguns salesianos de várias gerações.
Veremos como é importante estarmos atentos ao caminho que Deus nos apresenta, e que tem como objetivo
a nossa felicidade. Vamos conhecer alguns salesianos (talvez já os tenham visto pela nossa escola), um pouco
da sua história e como surgiu a sua vocação.

VÍDEO
Vídeo https://www.youtube.com/watch?v=WucsWKWVIn4
REFLEXÃO
É interessante reconhecer que diferentes pessoas ouvem o chamamento de Deus de diferentes formas. Deus
não age da mesma forma em todas as pessoas, o importante é estares atento para O ouvir. Deixa também
que Deus fale na tua vida e te indique o caminho.
ORAÇÃO
Hoje rezamos pelas vocações. Por todos os homens e mulheres que unem o seu plano ao plano de Deus e
experimentam a verdadeira felicidade.
Todos: Pai-Nosso… São João Bosco
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

3ª feira, 24 de abril de 2018
SEMEIA
INTRODUÇÃO
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 - 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, sufocaramna. 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… E para nos perguntarmos – qual a qualidade da minha terra?
ORAÇÃO
Avé- Maria... Nossa Senhora Auxiliadora…. Rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.

5ª feira, 26 de abril de 2018
AS QUATRO REGRAS
INTRODUÇÂO
Hoje deixamos 4 regras com as quais seremos felizes. Através de uma pequena história, tentemos refletir
sobre cada uma.

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.

5ª feira, 26 de abril de 2018

4º DOMINGO DA PÁSCOA DOMINGO DO BOM PASTOR
INTRODUÇÃO
O 4º Domingo da Páscoa é considerado o “Domingo do Bom Pastor”, pois todos os anos a liturgia propõe,
neste domingo, um trecho do capítulo 10 do Evangelho segundo João, no qual Jesus é apresentado como
“Bom Pastor”. É, portanto, este o tema central que a Palavra de Deus põe, hoje, à nossa reflexão.

TEXTO - Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João

Naquele tempo, disse Jesus: «Eu sou o Bom Pastor.
O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário, como não é pastor, nem são suas as ovelhas,
logo que vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, enquanto o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário
não se preocupa com as ovelhas.
Eu sou o Bom Pastor: conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem-Me, do mesmo modo
que o Pai Me conhece e Eu conheço o Pai; Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas.
Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil e preciso de as reunir; elas ouvirão a minha voz e
haverá um só rebanho e um só Pastor.
Por isso o Pai Me ama: porque dou a minha vida, para poder retomá-la.
Ninguém Ma tira, sou Eu que a dou espontaneamente.
Tenho o poder de a dar e de a retomar: foi este o mandamento que recebi de meu Pai».

ORAÇÃO

Hoje, rezemos por todos aqueles que representam Jesus entre nós e servem a Igreja para que o façam como
bons pastores.
Pai Nosso …
Em nome do Pai …

