30 de abril

MÊS DE MARIA
Bom dia! Hoje termina o mês de abril. Amanhã, embora feriado e recordemos S. José, trabalhador, o mês
de maio é o mês de Maria. Um mês inteirinho dedicado à Mãe de Jesus, à nossa Mãe. Ela é uma Mãe
especial.
Texto
Nossa Senhora foi criada para ser uma mãe especial.
Como mãe, tem a missão de olhar, cuidar e velar por todos os filhos e filhas de Deus. A missão dela junto a
nós é ser a mãe que do céu protege cada filho e cuida com carinho. A todo momento, ela tem
conhecimento da situação de cada um. Ela acompanha cada um de nós, ilumina-nos e guia-nos na vida, de
tal maneira como se fossemos a única pessoa a existir.
É assim que Nossa Senhora conhece, vê e ama cada pessoa como se existisse apenas ela.
E os Pastorinhos de Fátima são testemunhas da sua presença constante.
Hoje temos de ser nós a pedir que estejamos sempre na presença de Nossa Senhora.
Reflexão
Hoje, vamos deixar que a imagem de Nossa Senhora esteja presente no nosso pensamento, no nosso
coração. E vamos pedir-lhe que nos ajude a fazer boas ações, a dizer palavras bonitas e mais amigas. Isto
pode ser uma florinha para a Mãe do Céu.
(Dizer aos alunos que haverá a semana da iniciativa da flor para Maria e cada ciclo tem uma semana.)

Oração
Tu és o Sol…
Avé- Maria... Nossa Senhora Auxiliadora…. Rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
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2 de maio

A HISTÓRIA DE UMA CHÁVENA
Bom dia! Tudo tem valor e é precioso. A vida é preciosa e tem muito valor. A presença de Nossa Senhora é uma
presença preciosa e valiosa. Se nos deixarmos moldar pela sua ação em nós seremos pessoas de muito valor. Como
esta história que te vamos contar:

Texto
Era uma vez uma pessoa que fazia coleção de peças de barro antigas. Tendo ido a Londres, andava pelas lojas de
artesanato à procura de alguma peça original.
Ao entrar numa loja, olhou para uma chávena e, voltando-se para a senhora da loja, disse:
- Dá-me licença que pegue nesta pequena chávena? Parece-me muito linda.
A senhora respondeu:
- Faça favor.
A pessoa pegou cuidadosamente na chávena e, maravilhado, viu que a chávena, além de ser bonita, também falava.
Disse ela:
- Amigo, eu nem sempre fui esta chávena que tens entre mãos. Inicialmente, era um pedaço de barro sem forma
alguma. O oleiro pegou em mim, nas suas mãos de artista, bateu-me e moldou-me carinhosamente. Houve um
momento em que desesperei e gritei: «Por favor! Deixe-me em paz!». Mas o oleiro sorriu e disse-me: «Aguenta um
pouco mais, pois ainda tens muito que sofrer».
Em seguida, pôs-me num forno. Nunca na vida tinha sentido tanto calor! Perguntei ao oleiro porque me queria
queimar; ele disse-me que fosse aguentando que era bom para mim. E fechou a porta do forno.
Finalmente, abriu a porta e colocou-me em água fria para arrefecer. Senti-me melhor mas por pouco tempo, pois o
oleiro, o meu criador, sentou-se, pegou-me nas suas mãos e começou a pintar-me. O cheiro da tinta era horrível!
Ainda protestei, mas em vão. Disse de novo: «Aguenta um pouco mais, pois ainda tens muito que sofrer».
Depois de me pintar, meteu-me de novo num outro forno, que era mais quente que o primeiro. Implorei que me
tirasse dali. Ele só passado algum tempo abriu a porta e me tirou, colocando-me de novo em água para refrescar.
Finalmente, deu-me um espelho e disse-me: «Contempla-te! Esta és tu!». Eu nem podia acreditar ao ver-me tão
bela. Foi então que o oleiro disse: «Sei que sofreste por teres de ir aos fornos para seres cozida e por teres de
suportar as tintas. Mas tudo isso era necessário para agora seres uma bela chávena, encanto dos que gostam de
coisas lindas». Tu, caro amigo, ficas a saber a minha história. Espero que me conserves na tua valiosa coleção por
muitos anos, juntamente com as outras chávenas.

Reflexão
Como nas mãos do oleiro, nas mãos de Nossa Senhora e de Jesus, não temos nada a temer. Eles sabem
fazer de nós peças valiosas, com bom coração. Temos de acreditar e dizer como Maria: Eis-me aqui,
Senhor, não tenho medo. Faça-se.
Oração:
Avé Maria… Nossa Senhora Auxiliadora…. Rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
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3 de maio
SIMPLESMENTE MÃE
Bom dia. Hoje, preparamos o dia da mãe. Com esta música preparamos o coração para agradecer o dom
da nossa mãe e começamos já hoje a rezar por ela.
Texto/ Vídeo

https://youtu.be/wU7yPu--QQA
Reflexão
Que bom cantar para a mãe, sentir a mãe.. abraçar e sermos para ela o seu maior tesouro.
Rezemos a Nossa Senhora, Ela Mãe especial, pela nossa mãe.
Oração
Avé Maria… Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Amen.

Atenção: dia 4 de maio, Bom dia no ginásio, às 9h30. Dia da Mãe.
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