7 de maio

A CHAVE DA FELICIDADE
Bom dia! Entramos na segunda semana do mês de
maio. É a semana do 1º ciclo trazer flores para Nossa
Senhora. Uma florinha e uma intenção de oração. A
oração é fonte de felicidade e Deus assim nos criou:
para a felicidade. Ora escutemos esta pequena história:
Texto
Deus sentia-se muito só e decidiu que queria estar
acompanhado. Assim criou algumas criaturas que lhe fizessem companhia. Mas estas criaturas
encontraram a chave da felicidade e seguiram o seu caminho. E Deus encontrou-se novamente sozinho.
Deus pensou… refletiu…. E então achou que seria o momento de criar o ser humano, mas teve receio que
este encontrasse a chave da felicidade e de novo se encontraria sozinho.
Caminhou durante algum tempo perguntando-se onde poderia esconder, encobrir a chave da felicidade
para que o ser humano não desse com ela. Teria que a esconder num lugar desconhecido para que ele não
tivesse acesso.
Primeiro pensou escondê-la no fundo do mar; depois numa caverna perdida no Himalaia; depois num
confim qualquer do espaço. Mas não se sentiu satisfeito com esses lugares. Passou toda a noite acordado
perguntando qual seria o melhor lugar para esconder a chave.
- Mas onde vou esconder a chave? – Interrogava-se Deus.
E quando o sol começou a surgir no horizonte, fez-se luz para Deus e de repente ocorreu-lhe que o único
lugar onde o Homem nunca procuraria a chave da felicidade era dentro de si mesmo. Assim, criou o ser
humano e no seu interior colocou a chave da felicidade.
Reflexão
E não é que Deus acertou no lugar. Muitas vezes perdemos tempo da nossa vida à procura da felicidade
fora de nós. Acreditamos que tudo o que nos rodeia é que nos faz felizes. Mas não é bem assim. A chave
da felicidade está bem dentro de nós. Temos de nos habituar a fazer silêncio, entrar em nós mesmos para
a encontrarmos. Sem isso, a nossa felicidade será aparente, rápida, instantânea, porque a chave da
felicidade está no nosso encontro com Deus- Amor. Este foi o caminho que Nossa Senhora fez e é este o
caminho que Ela continua a apontar-nos. Então façamos um pouco de silêncio para nos encontrarmos com
Jesus e com Maria e vermos a chave da felicidade.
Oração
Avé- Maria... Nossa Senhora do Rosário de Fátima…. Rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.
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8 de maio

USAR SABIAMENTE OS NOSSOS SENTIDOS
Bom dia! Neste mês de maio Maria ensina-nos a usar bem os nossos sentidos:
Texto
Usa o teu olhar para ver a beleza da vida, para ver o
interior das pessoas. Não uses o teu olhar para criticar
maliciosamente os outros: como falam, como se
vestem, como olham… ou para julgar pelas
aparências.
Usa os teus ouvidos para escutar quem te está
próximo e ao mesmo tempo ofereceres uma palavra
de conforto; para escutares os sons agradáveis que te
ajudam a superar as dificuldades e edificam o teu
interior. Não os uses como uma arma para escutares e acusares, não os uses para ouvir falar mal dos
outros. Foge dos grupos que constantemente utilizam palavrões e palavras que insinuam situações pouco
dignas.
Usa o olfato para te aperceberes do perfume das flores, do amor que paira no ar! Não te deixes levar por
maus cheiros como o ódio, o egoísmo, a traição, a inveja, a preguiça.
Usa o paladar para saborear o triunfo das metas alcançadas, dos objetivos conseguidos com esforço e
dedicação. Não o uses para saborear as derrotas dos outros, os fracassos, as falhas dos outros.
Usa o tato para dar e receber amor. Para tocar as pessoas com delicadeza e carinho, manifestando o teu
afeto e recursos/ energias positivas; para expressares sentimentos de verdadeira amizade. Não uses o tato
para agires agressivamente, causando danos na pessoa.
Reflexão
Neste dia saibamos utilizar sabiamente os nossos cinco sentidos. E a questão coloca-se também neste
sentido: não importa quantos sentidos temos mas COMO os utilizámos. Como refere o nosso lema:
Transforma o mundo… e com Maria não temas!
Oração:
Avé Maria… Nossa Senhora do Rosário de Fátima…. Rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.
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9 de maio
MADRE MAZZARELLO- MAIN
Bom dia. Hoje, as Irmãs Salesianas recordam e celebram a sua fundadora, Madre Maria Domingas
Mazzarello. Vamos saber algo sobre ela:
Texto/ Vídeo
Maria Domingas Mazzarello nasceu em Itália, a 9 de maio, numa pequena aldeia chamada Mornese. Era a
primeira de 7 filhos e era conhecida na sua aldeia por Maín. Maria Mazzarello gostava muito de Jesus e de
Maria. Frequentava a eucaristia e pertencia a um grupo chamado Filhas da Imaculada. Conheceu D. Bosco
e sentiu logo que ele era um santo. D. Bosco viu que Maria Mazzarello tinha vocação e que poderia ajudálo a fundar um Instituto para cuidar das meninas. E assim aconteceu. A 5 de agosto de 1872, Maria
Mazzarello e mais um grupo de raparigas, e com a presença de D. Bosco, fundaram as Filhas de Maria
Auxiliadora, Salesianas, para cuidar e educar as meninas. Para sabermos um pouco da sua vida, vamos
escutar um cântico com algumas imagens da sua vida de adolescente e de irmã.

https://youtu.be/xrg-iSwstd8
Reflexão
Madre Mazzarello, Maín tinha
Um coração muito humano: próximo, compassivo, alegre, sincero, afetuoso, materno.
Um coração cheio de Deus e com muito amor a Maria Auxiliadora.
Um coração que sabe amar sem medo e manifesta esse amor de modo equilibrado e profundo.
Um coração compreensivo.
Um coração grande e generoso, disponível para o que o Senhor lhe pedia cada dia.
Oração
Hoje pedimos por todas as Irmãs salesianas e pela sua Madre Geral, Madre Ivonne.
Avé Maria… Nossa Senhora Auxiliadora…. rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Amen.
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10 de maio
UMA FLOR
Bom dia. Hoje escuta com atenção esta história:
Texto
O local estava deserto quando me sentei para ler
debaixo de um velho carvalho. Desiludido da vida, e
com boas razões para chorar, tinha a impressão que o
mundo estava a afundar-me. E se não fosse razão
suficiente para me arruinar o dia, aproximou-se um
garoto a espalhar o intenso odor de suor, cansado de
brincar. Parou à minha frente, cabeça pendente, e
disse cheio de alegria:
- Veja o que encontrei!
Na sua mão estava uma flor. E que visão lamentável! Estava murcha com muitas pétalas caídas...
Querendo ver-me livre do rapaz com a sua flor, sorri e virei-me. Mas em vez de recuar, ele sentou-se ao
meu lado, levou a flor ao nariz e declarou com estranha surpresa:
- O cheiro é ótimo, e é bonita também... Por isso é que peguei nela. Tome, é sua!
A flor estava morta ou a morrer. Mas para o calar estendi a mão para receber a flor e respondi:
- Era mesmo o que eu precisava...
O rapaz em vez de colocar a flor na minha mão, segurou-a no ar sem qualquer razão.
Nesse momento percebi, pela primeira vez, que o garoto era cego, e que não podia ver o que tinha nas
mãos.
O meu coração estremeceu e dei por mim a sentir-me o mais inútil dos homens. A minha voz enfraquecia e
as lágrimas caíram pelo rosto, enquanto lhe agradecia por escolher a melhor flor daquele jardim.
- De nada... Respondeu o rapaz sorrindo.
E voltou para a brincadeira sem perceber o impacto que teve no meu dia.
Reflexão
Através de uma criança cega, aquele homem percebeu que o problema não era o mundo, mas ELE!
Quantas vezes nos lamentamos por coisas tão pequenas? E que lição de vida nos dá este rapazito: as
melhores coisas da vida são vistas com o coração! Basta um pequeno gesto para transformar tudo.
Deus transformou a vida de Nossa Senhora, Nossa Senhora a dos Pastorinhos e a dos pastorinhos a de
todo o mundo e de toda a humanidade.
Oração
Avé Maria… Nossa Senhora do Rosário de Fátima…. rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo. Amen.
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11 de maio
QUASE 13 DE MAIO
TEMOS MÃE
Bom dia. Estamos a poucos dias do dia 13 de maio: Recordamos ainda o ano passado a vinda do Papa
Francisco a Fátima e a bela mensagem que nos deixou com a sua presença orante, silenciosa e o «grito» do
seu coração quando disse: TEMOS MÃE.
Texto/ Vídeo
Recordamos também as aparições de Fátima. Nossa Senhora escolhe Portugal, Fátima para dizer que a
oração é importante e nos dá paz.
Por isso hoje, convidamos-te a colocares intenções, por quem gostarias de rezar, para além da oração ter a
intenção por cada um e pelas suas famílias.
PROPOSTA: rezar uma dezena (10 Avé- Maria). Pedindo a intervenção e a bênção de Maria na nossa vida e
nas situações, pessoas por quem iremos rezar.
(Pode-se escolher 10 alunos e cada um reza a primeira parte da Avé-Maria, ou o professor reza a primeira
parte e eles rezam a segunda, ou um aluno reza a primeira parte e os outros rezam a segunda parte…)
Boa oração.
Nossa Senhora do Rosário de Fátima…. rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Amen.
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