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Segunda-feira, 07 de maio de 2018
DIA DA MÃE
INTRODUÇÃO
No passado domingo celebramos o Dia da Mãe. As primeiras comemorações do Dia da Mãe remontam à Grécia
antiga. Vários séculos depois, os católicos transformaram estas celebrações politeístas para distinguir a figura
da Virgem Maria como a mãe de Jesus e de todos os cristãos, apontando a comemoração para o dia 8 de
dezembro. Nos Estados Unidos, em 1907, devido aos esforços de Anna Jarvis, foi dedicado a todas as mães o
dia 12 de maio. Anna lutou pela memória da sua falecida mãe, que ela dizia ser a “mulher que fez mais por si
do que qualquer outra pessoa”. Em Portugal, inicialmente celebrava-se o dia a 8 de dezembro, nas últimas
décadas passou-se a celebrar no primeiro domingo de maio, mês dedicado a Nossa Senhora de Fátima.
(adaptado de http://canalhistoria.pt/blog/de-onde-vem-o-dia-da-mae/)
VÍDEO
Uma mãe que “leu ao contrário”.
https://www.youtube.com/watch?v=9NMthZxPOFU

REFLEXÃO
Diz o Papa Francisco: «As mães são o antídoto mais forte para a propagação do individualismo egoísta.
“Indivíduo” quer dizer “que não se pode dividir”. As mães, em vez disso, “dividem-se” quando hospedam um
filho para dá-lo ao mundo e ao fazê-lo crescer. Dar a vida não significa somente ser morto; dar a vida, ter espírito
de martírio, é dar no dever, no silêncio, na oração, no cumprimento honesto do dever; naquele silêncio da vida
quotidiana; dar a vida pouco a pouco. Sim, como a dá uma mãe. A vocação de vida de uma mãe é a de dar a
vida. E isto é grande, isto é belo.» (Catequese do Papa Francisco a 07/05/2015)
ORAÇÃO
Hoje, rezemos por todas as mães, que tenham força para continuar a sua missão de educar e acompanhar os
seus filhos, como fez Nossa Senhora, e agradecemos a Deus por todas aquelas pessoas que, atendendo às
diferentes circunstâncias, assumem este papel tão querido na família.
Avé Maria… Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós.
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.

Terça-feira, 08 de maio de 2018
VEMOS COMO SOMOS?
INTRODUÇÃO
Bom dia. Hoje gostávamos de falar sobre um sentido do nosso corpo que é muito importante: a visão. O
conto chama-nos a atenção para a forma como olhamos as outras pessoas.

TEXTO
A procura Um dia, o imperador mandou chamar um dos seus vassalos, que era conhecido por ser muito
exigente, insensível e maldoso. Disse-lhe: - Ordeno-te que vás pelo mundo à procura de uma pessoa realmente
boa. Ele foi e contactou muita gente. Falou com todos e, passado algum tempo, regressou. Disse ao imperador:
- Senhor, fiz o que mandaste e não encontrei uma pessoa boa. São todos egoístas e maus. O imperador mandou,
em seguida, chamar um outro vassalo, conhecido pela sua bondade e compreensão. Disse-lhe: - Ordeno-te que
vás pelo mundo à procura de uma pessoa realmente má. Ele obedeceu e contactou muita gente. Falou com
todos e, passado algum tempo, regressou. Disse: - Senhor, fiz o que mandaste. Vi pessoas que, por vezes, não
se comportam muito bem, mas não consegui encontrar uma pessoa realmente má. Todos têm um bom coração.
(adapt. Pedrosa Ferreira, Bom dia alegria, pp. 163-164)
REFLEXÃO
O primeiro vassalo, como era egoísta e mau, achou que todos eram como ele.
Pelo contrário, o vassalo bom achou que todos, apesar de alguns defeitos normais em todo o ser humano,
eram no fundo boas pessoas. Às vezes somos como o primeiro servo: julgamos mal só pelo que vemos. - Não
devemos ser assim. Devemos aprender a ver com os olhos do coração, a espeitar e ajudar as pessoas como
elas são.

ORAÇÃO
Nossa Senhora, ajuda-nos a estar mais atentos às pessoas que estão à nossa volta e a respeitá-las como elas
são.
Avé Maria… Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen

Quarta-feira, 09 de maio de 2018
FESTA DE SANTA MARA MAZZARELLO
INTRODUÇÃO
Hoje, as casas salesianas de Portugal celebram a fundadora das irmãs salesianas – Maria Domingas Mazzarello.
Nasceu no norte da Itália, numa família profundamente cristã. Ainda jovem, fez parte de um grupo que queria
viver seriamente a vida cristã, destacando-se pelo seu amor a Jesus, a Maria e em fazer o bem às crianças.
Depois conheceu Dom Bosco e Deus segredou-lhe para ela fazer pelas meninas o mesmo bem que Dom Bosco
já fazia aos rapazes.

VÍDEO
https://youtu.be/BxQOYHOT14E

REFLEXÂO
Os primeiros anos das primeiras irmãs em Mornese foram muito difíceis. Mas nada as fazia parar… pois grande
era o seu amor pela salvação dos jovens e o seu amor a Deus. Ainda jovens, partiram para as missões, na
América.
ORAÇÃO
Rezemos hoje a Maria por todas as irmãs salesianas espalhadas pelo mundo, particularmente pelas quatro
irmãs que trabalham no Colégio.

Quinta-feira, 10 de maio de 2018
CHEIRAR A DEUS
INTRODUÇÃO
Certamente já vos aconteceu entrar num sítio e reconhecer o cheiro que lá está: o cheiro da comida, o perfume
do pai ou da mãe, o cheiro a mar… Facilmente identificamos a quê ou a quem pertence. O conto de hoje fala
de um perfume muito especial. Vamos prestar atenção.

TEXTO
Cheirar a Deus Perguntaram a um homem de boa alma em que consistia isso de acreditar em Deus e viver os
seus ensinamentos. Ele, sem pensar duas vezes, respondeu: - Consiste em ‘cheirar a Deus’. Vendo a estranheza
que causou a sua resposta, explicou-a contando esta história: «Um dia, Deus chamou três pessoas e ofereceu a
cada uma um pequeno frasco que tinha o perfume da Vida Eterna. A primeira delas, espantada por tal oferta
do próprio Deus, foi arranjar um fio de ouro para pendurar o pequeno frasco ao pescoço. Esse recordar-lhe-ia
Deus e faria tê-lo sempre presente. A segunda correu depressa para a sua casa, derramou o perfume num
recipiente e começou a analisar a sua composição química até obter a fórmula. A terceira pessoa abriu o
pequeno frasco e espalhou-o pelo corpo.» Terminada a história, o sábio perguntou: - Qual dos três deixou de
cheirar a homem para cheirar a Deus? Os que o escutavam responderam que era o terceiro. E ele acrescentou:
- Pois é nisso que consiste acreditar em Deus e viver os seus ensinamentos: cheirar a Deus.
(adap. Pedrosa Ferreira, Alegre Manhã, pp. 12-13)
REFLEXÃO
Quem é amigo de Jesus tem este perfume muito especial. Facilmente os outros reconhecem em nós o cheiro
de Deus, que é um cheiro a bondade. - O bom cheiro atrai quem é capaz de apreciá-lo e assim somos rodeados
de boas pessoas.

ORAÇÃO
Peçamos a Nossa Senhora que nos ajude a espalhar o perfume da bondade e da amizade pelo mundo.
Maria… Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós.

Sexta-feira, 11 de maio de 2018
INTRODUÇÃO
13 DE MAIO - QUERES DAR-TE A DEUS?

Às vezes, quando temos grandes trabalhos, precisamos de ajuda; precisamos de alguém que seja o nosso braço
direito, a quem confiamos as tarefas mais importantes. Já pensaram alguma vez que Deus pode chamar-nos
para sermos seus braços direitos? Isso aconteceu com os pastorinhos de Fátima. No próximo domingo,
recordámos a primeira aparição

TEXTO – Escreveu a Lúcia
Andando a brincar com a Jacinta e o Francisco, no cimo da encosta da Cova da Iria, a fazer uma pequena parede
em volta duma moita, vimos, de repente, como que um relâmpago. – É melhor irmos embora para casa, – disse
a meus primos – que estão a fazer relâmpagos; pode vir trovoada. – Pois sim. E começamos a descer a encosta,
tocando as ovelhas em direção à estrada. Ao chegar, mais ou menos a meio da encosta, quase junto duma
azinheira grande que aí havia, vimos outro relâmpago e, dados alguns passos mais adiante, vimos, sobre uma
carrasqueira, uma Senhora, vestida toda de branco, mais brilhante que o Sol. Paramos surpreendidos pela
aparição. Estávamos tão perto, que ficávamos dentro da luz que Ela espalhava. Então Nossa Senhora disse-nos:
– Não tenhais medo. Eu não vos faço mal. – De onde é Vossemecê? – perguntei-lhe. – Sou do Céu. – E que é
que Vossemecê me quer? – Vim para vos pedir que venhais aqui seis meses seguidos, no dia 13 a esta mesma
hora. Depois vos direi quem sou e o que quero. Depois voltarei ainda aqui uma sétima vez. (…) – Quereis
oferecer-vos a Deus? – Sim, queremos. – Ides, pois, ter muito que suportar, mas a graça de Deus será o vosso
conforto. Passados os primeiros momentos, Nossa Senhora acrescentou: – Rezem o terço todos os dias, para
alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra.

REFLEXÃO - Nossa Senhora confiou uma tarefa muito importante aos pastorinhos. Eles foram o seu “braço
direito” nesta bonita e árdua missão! Apenas com 9 e 7 anos, os pastorinhos disseram ‘sim’ a Nossa Senhora e
fizeram chegar a todo o mundo a mensagem de paz que ela lhes transmitiu. Também a nós, Deus pode chamarnos um dia e dizer-nos: “Quero que sejas o meu braço direito!” e confiar-nos uma missão muito importante.

ORAÇÃO
Hoje, rezamos aos pastorinhos Lúcia, Francisco e Jacinta, que nos ajudem a sermos simples como eles foram,
para conseguirmos ver e escutar Deus.
Avé Maria…
Santos Francisco e Jacinta, rogai por nós. - Em nome do Pai…

