18 de setembro
TEMPO DE AGRADECER
Bom dia! E boa semana. Esperamos que o fim de semana tenha sido muito bom.
Agora é tempo de organizar melhor as coisas e começar bem o ano letivo. Hoje não trazemos uma história
ou uma música, mas uma excelente notícia que aconteceu na Família Salesiana.
Texto
No ano letivo passado – em janeiro – toda a comunidade salesiana foi convidada a rezar pela libertação do
padre salesiano Tom Uzhunnalil que foi raptado no Iémen por terroristas. Há poucos dias, foi noticiado
que ele foi libertado e está bem de saúde. As nossas orações deram fruto, por isso agradecemos a todos.

Reflexão
O salesiano missionário indiano Pe. Thomas Uzhunnalil, raptado há mais de 18 meses no Iêmen por um
grupo de guerrilheiros, foi libertado. Pe. Uzhunnalil contou que durante todo o período do sequestro
continuou a celebrar missa espiritualmente, todos os dias, recordando de memória as leituras e as partes
da missa, dado que não tinha à disposição nem textos litúrgicos, nem hóstia e vinho para celebrar.
“Jamais pensei que seria morto”, afirmou o missionário, que também recordou um episódio de 3 de março
de 2016, a noite antes do massacre: a diretora da casa das Missionárias da Caridade, comentando a difícil
situação em que se encontravam como religiosos em território de guerra, dissera que seria belo ser
martirizados todos juntos por Cristo. Mas a mais jovem das religiosas – que sobreviveu ao ataque –
respondeu-lhe: “eu quero viver para Cristo”.
(adaptado de ANS, 13 setembro 2017)
Oração
A perseguição a cristãos não é algo do passado. Hoje em dia ainda há pessoas que são perseguidas e
maltratadas por irem à missa ou por rezarem. Rezemos por todas essas pessoas.
Avé-Maria… Nossa Senhora Auxiliadora…. Rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.

# Não temas! Transforma o
mundo!

19 de setembro

UNIDOS SOMOS MAIS FORTES
Bom dia! Para estar em família, com os colegas na sala de aula ou até no pátio da escola é preciso saber
conviver, com respeito e amizade. Vamos ouvir uma fábula que com certeza já a ouviste, mas escuta bem
e percebe porquê:
Texto
Lenda do Porco-Espinho
Durante a era glaciar muitos animais morriam por causa do frio. Os porcosespinhos, percebendo a situação, resolveram juntar-se em grupo para assim se
agasalharem e protegerem mutuamente.
No entanto, os espinhos de cada um feriam os colegas mais próximos, justamente
os que ofereciam maior calor. Por isso, decidiram afastar-se mais uns dos outros e
voltaram a ficar cheios de frio.
Viram-se, então, na emergência de fazer uma escolha: ou aceitavam os espinhos dos colegas ou
desapareceriam da face da terra. Com sabedoria, decidiram voltar a ficar juntos. Aprenderam a conviver
com as pequenas feridas que iam causando uns aos outros com os seus espinhos, já que o mais importante
era o calor do outro para continuarem vivos.
Reflexão
 Por vezes, nós também nos comportamos como os porcos-espinhos: Afastamo-nos das pessoas
quando nos magoam; Preferimos ficar isolados do que tentar contornar “os espinhos”.


Saber conviver uns dos outros – mesmo que de vez enquando nos façam mal – ajuda-nos a crescer
e a aproveitar o que cada um dá ao outro, a partir da parte mais positiva.

Oração
Senhor Jesus, ilumina a nossa mente e o nosso coração
Para sabermos conviver todos em família
E para sabermos agradecer todas as alegrias que nos dão. Ámen.
Nossa Senhora Auxiliadora…. Rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
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mundo!

20 de setembro

NÃO TEMAS! TRANSFORMA… O TEU GRUPO DE AMIGOS
Bom dia! Bom dia! As relações de amizade que construímos na escola são tão importantes como tudo o
que aprendemos nas disciplinas.
Texto / vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=eQ3gf8Kf4ts
Reflexão
Quando finalmente o rapaz levantou os olhos do jogo, o que viu?
 Um homem caído no chão, triste por não conseguir cativar a atenção dele;
 Um homem desanimado por não perceber como poderia ser mais interessante um jogo em vez de
aprender brincadeiras novas com alguém.
Às vezes, nós também somos assim:
 Preferimos estar sentados e não ligamos ao que se passa à nossa volta;
 Não reparamos que há colegas que querem brincar connosco.
Se por acaso nós não somos assim, então podemos fazer ao contrário: ir chamar um colega que esteja
como aquele rapaz do vídeo. Assim podemos transformar a vida de alguém e fazer a diferença. É melhor
juntos que sozinhos.
Oração
Damos graças por termos a oportunidade de brincar todos os dias com os nossos amigos. Pedimos pelos
meninos e meninas que não podem brincar devido às guerras.
Avé-Maria… Nossa Senhora Auxiliadora…. Rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
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21 de setembro

DIA DE S. MATEUS- UM AMIGO DE JESUS
Bom dia! Hoje, 21 de setembro, é dia de festa, pois a Igreja celebra o dia de São Mateus, um dos doze
apóstolos, e o autor do primeiro Evangelho. Mateus era um cobrador de impostos (trabalhava para os
romanos que tinham invadido o país de Jesus, Palestina, e obrigava que os judeus pagassem uma taxa) e
mesmo assim Jesus chamou-o para o seguir e ser seu amigo. Mateus deixou tudo e seguiu Jesus. Assim,
Jesus mostra-se um especial amigo e guia de todos, como um pastor que cuida das suas ovelhas.

Texto/ vídeo- música: guiado pela mão
Nós também somos chamados a sermos amigos de Jesus e a segui-l’O, escutando o que Ele tem para nos
dizer. Por isso cantamos juntos:

https://www.youtube.com/watch?v=JQtivQ56fQU
Oração
Nossa Senhora Auxiliadora…. Rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.

# Não temas! Transforma o
mundo!

22 de setembro
UMA HISTÓRIA DE JESUS
O DIA DO PAGAMENTO
Bom Dia! No próximo domingo, o Evangelho conta-nos uma história contada por Jesus. Vamos ouvir.

Texto/ vídeo

https://youtu.be/qLSKkqhY5ow
Oração
Querido Deus
Obrigado por nos amares tanto,
E por estares sempre à nossa espera.
Rezamos hoje, especialmente,
Por aquelas pessoas cujo coração
Está ainda longe do amor de Deus.
Pai nosso…
Nossa Senhora Auxiliadora… Rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Ámen
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