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2ª feira, 30 de abril de 2018
A ESCUTA
INTRODUÇÃO
É difícil ouvir e muto mais ainda escutar … a tentação é a de estar permanentemente a falar ou no ruído.
TEXTO
Um dia, ao fim da tarde, o avô passeava com o seu neto numa das movimentadas e barulhentas praças da
cidade em que viviam. Havia o barulho de pessoas, telemóveis, carros, autocarros, sirenes das ambulâncias,
obras na rua... uma confusão!
- Estás a ouvir as cigarras a cantar?
- Não, avô – disse o neto.
- 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 vê-las 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 baixou-se e conseguiu ouvir a cigarra.
- Avô, como é que consegues 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 avô ouviam muito bem a natureza da cidade.

REFLEXÃO
No meio da confusão da cidade, o avô conseguia ouvir aquilo que mais ninguém conseguia ouvir; não por ter
melhor audição, mas porque aprendeu a prestar atenção ao que vale a pena ser escutado. Deus fala-nos no
silêncio. Já conseguiste escutar a Sua voz?
ORAÇÃO
Senhor, pedimos-te por todos aqueles que não querem ouvir Deus na oração e por isso não conseguem ouvir
aquilo que é mais importante.
Ave-Maria…
Nossa Senhora Auxiliadora…rogai por nós
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

Quarta-feira, 02 de maio de 2018
DEUS EM MIM
INTRODUÇÃO
No ano passado, vivemos o centenário das Aparições de Nossa Senhora aos pastorinhos. Em Maio, o Papa
visitou Fátima e disse uma coisa que nunca mais esqueceremos: “TEMOS MÃE”. Já o sabíamos. Mas a fé e a
convicção com que o Papa o afirmou, deve sacudir-nos e levar-nos aa olhar para Maria, como nossa Mãe.

TEXTO/CANTO – https://youtu.be/UI8DIMSE1JQ
(ouvir o canto e projetar a letra do canto feito o ano passado para o centenário)

Somos apenas um traço cinzento

Com Maria, onde quer que vás

Estes passos levados / pelo vento

Sê peregrino da esperança e da paz

Ou haverá quem sabe / uma razão

Com Maria, tu sabes que estás

Mais além deste muro / um clarão

No caminho da esperança e da paz.
Com Maria, onde quer que vás

Sei que Maria nos abre caminhos
a certeza de / não estarmos sozinhos

Haverá nos céus / um segredo

Quando pesava a noite sem fim

Um amor que nos cure do medo?

seu olhar / acendeu Deus em mim

A Sua luz te acompanha e sustém
Mesmo se não vês o seu brilho vem
Ou haverá quem sabe / uma razão

Deus em mim, Deus em mim
Deus em mim, Deus em mim
Deus em mim, Deus em mim
Deus em mim, Deus em mim
ORAÇÃO
Neste mês de maio que hoje começa, não deixes de rezar em cada dia 1 avé maria ou 3, uma dezena ou o terço.
Conforme o amor que tens por Ela.

Quinta-feira, 03 de maio de 2018
O ANJO ENVIADO POR DEUS
INTRODUÇÃO
Estamos a iniciar o mês de maio, associado a Nossa Senhora de Fátima. Ela é Mãe de Jesus e nossa mãe. Por
isso, em maio festejamos o Dia da Mãe.
TEXTO
Conta uma antiga lenda que um dia, uma criança antes de nascer perguntou a Deus:
- Disseram-me que me vais enviar amanhã para a terra. Como é que eu vou sobreviver lá, sendo tão pequena
e indefesa?
- Deus respondeu:
- Vou escolher um anjo para ti, que estará à tua espera e cuidará de ti.
- Mas, eu aqui no céu sou feliz. Não faço mais que cantar e sorrir! Lá como será isso?
- O teu anjo cantará para ti todos os dias e serás feliz.
Continuou a criança:
- Mas como compreenderei o que me dizem se não sei falar a linguagem deles?
- O teu anjo ensinar-te-á a falar com muita paciência e carinho – respondeu Deus.
- Ouvi dizer que na terra há homens maus! Como me protegerei deles?
- O teu anjo te defenderá e te apoiará nos momentos mais difíceis.
- E quando quiser falar Contigo, como farei?
- O teu anjo juntará as tuas mãos e te ensinará a rezar.
- Mas ficarei muito triste, porque nunca mais te irei ver… Neste momento Deus abraçou a criança e disse:
- Cada vez que o teu anjo te abraçar, lembra-te que sou Eu que te abraço e que estarei sempre ao pé de ti!
Neste momento a criança sentiu muita paz no coração. Quando se despedia de Deus, fez uma última
pergunta:
- Se eu quiser chamar o meu anjo, por qual nome o devo fazer?
- Deus respondeu-lhe:
- O nome do teu anjo não tem importância. Tu irás simplesmente chamá-lo de “mãe”!
REFLEXÃO - Deus coloca “anjos” na nossa vida. Recordemos as palavras do Papa Francisco em Fátima que
dizia a todo o mundo: “Temos Mãe! Temos Mãe!” Nossa Senhora é nossa mãe. Ela olha por nós e olha pelos
corações de todas as mães.
ORAÇÃO
Avé- Maria…
Em nome do Pai …

Sexta -feira, 04 de maio de 2018
VOZES DE FÁTIMA

INTRODUÇÃO
Vamos ouvir pessoas com destaque em várias áreas da sociedade portuguesa: o que pensam sobre Fátima.
Hoje, vamos escutar o testemunho Do Presidente da República Portuguesa

VÍDEO

https://youtu.be/hvIVOG9eldE

REFLEXÃO
Os três pastorinhos – Lúcia, Francisco e Jacinta – eram três meninos normais para a época. - Quando apareceu
Nossa Senhora, ela pediu-lhes uma coisa: rezar o terço e fazer sacrifícios pelo fim da guerra. Se Nossa Senhora
nos aparecesse e pedisse o mesmo, nós não o faríamos?! Claro que sim!
Quando foram visitados pelo anjo, este deu-lhes a comunhão e até lhes ensinou uma oração.
Agora, vamos também aprender a oração do anjo e rezá-la.

ORAÇÃO
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.
É assim a oração do Anjo de Portugal: eu digo “Meu Deus eu creio, adoro, espero e amo-Vos” e vocês
respondem “peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam”. Repetimos?
Terminamos dizendo: Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós.
Em nome do Pai …

