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2ª feira, dia 18 de setembro de 2017
LIBERTAÇÃO
INTRODUÇÃO
Vamos hoje falar da libertação de um salesiano da India - o padre Tom Uzhunalil – missionário no Iêmen, (ao
sul da Arábia Saudita) num trabalho conjunto com as irmãs missionárias de Calcutá. Foi raptado em Janeiro
de 2016 por guerrilheiros. As quatro irmãs foram mortas e ele foi levado prisioneiro. Até o Papa Francisco
fez um apelo pela sua libertação. Na semana passada, após 18 meses de cativeiro, chegaram as boas notícias.

TEXTO
O salesiano missionário indiano Pe. Thomas Uzhunnalil, raptado há mais de 18 meses no Iêmen por um grupo
de guerrilheiros, foi libertado. Um dos seus primeiros pedidos foi poder rezar na capela da comunidade
salesiana no Vaticano. Também gostaria de celebrar missa, mas devido às necessárias consultas médicas foi
obrigado a atrasar a realização desse seu desejo. Apesar disso, antes da chegada dos enfermeiros e médicos,
pediu para se confessar, dado que obviamente durante todo o tempo de prisão não lhe fora possível.
Diferente, porém, o discurso para a Eucaristia. 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)
(adaptado de ANS, 13 setembro 2017)

REFLEXÃO


As orações de todos aqueles que rezaram pelo Pe. Tom foram ouvidas e foi conseguida a sua libertação.
São exemplos como este que renovam a esperança de que, mesmo nas piores situações, Deus está ao
teu lado e faz tudo pela tua felicidade.



O Pe. Tom, mesmo preso, nunca desistiu de lutar por aquilo em que acreditava. Certamente nas suas
orações Deus respondeu-lhe: “Não temas! Estou contigo”

ORAÇÃO
Senhor, hoje unimos a nossa oração à de muitas outras pessoas e agradecemos pela libertação do Pe. Tom
Pai-Nosso… São João Bosco…rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
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3ª feira, dia 19 de setembro de 2017
ONDE DEUS TE LEVAR
INTRODUÇÃO
Falar de Deus no meu grupo de amigos? Sim! Deus deve ser uma presença constante e é também gerador de
amizade. No fim de semana de 9 e 10 de setembro mais de 3000 jovens juntaram-se em Fátima para juntos
participarem numa atividade chamada Jubileu Jovem. Dois músicos nacionais juntaram-se a eles, Miguel
Araújo e António Zambujo, para em conjunto celebrarem a alegria de estar próximo de Deus.

VÍDEO
Youtube - https://youtu.be/1MbPbjf2Isg

Onde Deus te levar - Concerto Miguel Araújo e António Zambujo no Jubileu Jovem | Fátima - Set
2017

REFLEXÂO
A fé pode e deve ser vivida em grupo! É por isso que temos catequese em grupos, que formamos grupos de
jovens, que a missa é celebrada em comunidade e que rezamos todos os dias de manhã juntos.
Teres amigos com quem partilhar a fé, os bons e os maus momentos, os momentos de festa ou os momentos
de estudo faz parte do teu percurso. Juntos é mais fácil arriscar a ir “Onde Deus te levar”!
No teu grupo de amigos, Deus também tem um lugar e está presente, basta que O deixes fazer parte da tua
vida.

ORAÇÃO
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Oração Senhor, peço-te por todos os meus amigos, pelos que acreditam em Ti e por aqueles que ainda não
descobriram o Teu amor, ajuda-os a encontrar a felicidade.
Avé-Maria…
Nossa Senhora Auxiliadora…rogai por nós
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
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4ª feira, dia 20 de setembro de 201
DEUS É ALEGRE
INTRODUÇÃO
Hoje iremos escutar uma história que nos fala de como Jesus se pode fazer próximo, mesmo quando não
estamos à espera. E não precisamos de estar a rezar, ou na igreja para que isso aconteça.
TEXTO
Um dia, um jovem de 18 anos parou junto de um grupo de crianças que brincavam no recreio. Esse jovem
começou a fazer brincadeiras engraçadas para divertir as crianças. A mãe de uma delas observava da janela.
Pouco depois, desceu ao recreio e disse ao filho:
- Esse rapaz, é um verdadeiro exemplo! Faz como ele, segue-o.
O rapaz pôs uma mão no ombro da criança e perguntou-lhe:
- O que queres fazer?
- Não sei. O que queres que eu faça? – Retorquiu o menino.
- Tens de ser tu a dizer o que queres fazer.
- Oh, eu gosto de brincar.
- Queres brincar com Jesus? – Perguntou o jovem. A criança ficou sem saber o que dizer. Então o jovem
acrescentou:
- Se consegues brincar com Deus, farás uma coisa muito bela. Toda a gente tem uma imagem tão séria de
Deus, que fazem dele uma pessoa aborrecida. Brinca com Deus, que Ele é um colega de brincadeira como
não há outro.
Bons-dias, Oração Jovem, Pedrosa Ferreira

REFLEXÃO
Talvez tenhas uma imagem de Deus como alguém muito distante, triste ou até solitário que quer comandar
o mundo e controlar a tua vida. Se pensas assim, andas enganado!
Deus é alguém que está perto de nós, em todas as situações, mesmo quando estamos descontraidamente a
jogar no pátio ou a conversar nas mesas do bar. Deus é alegre. Gosta que falemos com Ele. Estando atentos
também conseguimos ouvir o que Ele nos diz.

ORAÇÃO
Oração Dai-nos Senhor um coração novo para podermos semear nele sentimentos de amizade e perdão. Dainos Senhor um coração novo para o tornarmos tão grande que nele caibam todos os nossos irmãos.
Avé-Maria… Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

5ª feira, dia 21 de setembro de 2017
NO TEU GRUPO DE AMIGOS
INTRODUÇÃO
Bom dia! As relações de amizade que construímos na escola são tão importantes como tudo o que
aprendemos nas disciplinas. Para isso, é preciso deixarmos de lado os egoísmos e as más atitudes! É preciso
deixarmos os momentos em que estamos sozinhos (como por exemplo, no telemóvel) e investirmos nas
amizades, enquanto estamos no pátio. Vamos ver a história de um mágico que queria ensinar truques a um
rapaz:

VÍDEO:
Youtube - 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.

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… Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
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6ª feira, dia 22 de setembro de 2017
INTRODUÇÃO
No Evangelho do próximo domingo, Jesus conta-nos uma parábola sobre a entrada no Reino de Deus. Não
interessa quem chega primeiro ou quem aparece depois, o importante é desejar participar na construção
deste Reino.

TEXTO - Evangelho segundo São Mateus (Mt 20,1-16a)
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola: «O reino dos Céus pode comparar-se a
um proprietário, que saiu muito cedo a contratar trabalhadores para a sua vinha. Ajustou com eles um
denário por dia e mandou-os para a sua vinha. Saiu a meia-manhã, viu outros que estavam na praça
desocupados e disse-lhes: ‘Ide vós também para a minha vinha e dar-vos-ei o que for justo’. E eles foram.
Voltou a sair, por volta do meio-dia e pelas três horas da tarde, e fez o mesmo. Saindo ao cair da tarde,
encontrou ainda outros que estavam parados e disse-lhes: ‘Ide vós também para a minha vinha’. Ao
anoitecer, o dono da vinha disse ao capataz: «Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, a começar pelos
últimos e a acabar nos primeiros’. Vieram os do entardecer e receberam um denário cada um. Quando vieram
os primeiros, julgaram que iam receber mais, mas receberam também um denário cada um. Depois de o
terem recebido, começaram a murmurar contra o proprietário. Mas o proprietário respondeu a um deles:
‘Amigo, em nada te prejudico. Não foi um denário que ajustaste comigo? Leva o que é teu e segue o teu
caminho. Eu quero dar a este último tanto como a ti. Não me será permitido fazer o que quero do que é
meu? Ou serão maus os teus olhos porque eu sou bom?’. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros
serão os últimos».
REFLEXÃO
Nesta passagem do Evangelho, a vinha representa o Reino de Deus e os trabalhadores cada um de nós.


Os primeiros trabalhadores eram os “especiais”, chamados desde a primeira hora, e, apesar de ganharem
o que lhe era devido, queriam ser favorecidos



Jesus explica então que para Deus não importa a hora a que respondes ao seu apelo; o que é decisivo é
que digas ‘sim’! Para Deus, não há tratamento “especial” por antiguidade, todos merecemos o seu amor.
Ele não é um negociante, é um verdadeiro Pai que ama a todos.

ORAÇÃO - Senhor Deus que nunca deixas de nos chamar. Abre os nossos olhos, as nossas mãos e os nossos
corações, Para que possamos responder ao teu amor.
Pai-nosso… Nossa Senhora Auxiliadora… rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

