14 de maio

MARIA DOMINGAS MAZZARELLO
MADRE MAZZARELLO
Bom dia! E boa semana. Uma semana que será rica em alegria. No passado dia 9 de maio no Bom dia
falamos de uma Irmã que fundou o Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora, as salesianas. Essa data
corresponde à data de nascimento 9 de maio de 1837, em Mornese. Hoje, dia 14 de maio, recordamos a
data da sua morte, 14 de maio de 1881.

Texto
Madre Mazzarello foi uma mulher que soube ajudar muitas meninas ensinando-as a fazer coisas e a saber
coisas de Jesus e Maria. Vamos ver um pequeno vídeo para nos recordarmos dela e de como foi capaz de
fazer pelas meninas o que D. Bosco fez pelos rapazes: boas cristãs e honestas cidadãs.

https://youtu.be/kQdArWhJfKc

Reflexão
Madre Mazzarello dizia muitas vezes: “Estou contente porque sei que tu estás bem, que trabalhas e
estudas, mas gostaria também que fosses sempre alegre.”
Para estarmos bem é importante trabalharmos e sermos alegres!
Não é fácil cumprir este desafio, mas não é impossível! Vamos tentar viver sempre alegres!

Oração
Avé- Maria... Santa Maria Domingas Mazzarello…. Rogai por nós
Nossa Senhora do Rosário de Fátima…. Rogai por nós.
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
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15 de maio
SEMANA DA VIDA
Bom dia! Esta semana é uma semana especial: é a SEMANA DA VIDA. E hoje celebra-se o DIA
INTERNACIONAL DA FAMÍLIA. E tem razão de ser: a família é convidada a gerar, a promover VIDA e educar
à VIDA e não o contrário.
Texto
Tendo em conta que a VIDA é muito importante e que passa por muito momentos, uns mais felizes do que
outros, a VIDA é-nos dada como um DOM e devemos cuidar dela assim como a dos outros. E a família deve
ser o grande suporte.
Devemos ter cuidado com quem nos quer fazer pensar o contrário.
Olha para estas duas fotos:

Reflexão
Não é isto tudo VIDA? Olhando uma flor a desabrochar sabemos que está a gerar vida e nós maravilhamonos; um sorriso, uma troca de carinho entre gerações, não vale mais que tudo? Mesmo no sofrimento?
Oração
Rezemos hoje por todos aqueles que não querem dar valor à vida e querem dar lugar à morte.
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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16 de maio
CONFIAMOS EM MARIA
Bom dia. Sendo mês de Maio Maria está mais presente na nossa vida. Nossa Senhora é a mulher que mais
se acolhe, a quem mais se recorre e se confia. O Santo Papa João Paulo II tinha uma forte devoção a Nossa
Senhora e recorria a Ela com muita frequência.

Texto
Hoje convidamos-te a parar um pouco e a fazeres o teu pedido a Nossa Senhora.
E confiamo-nos a Maria com uma oração feita pelo Papa santo, S. João Paulo II

Bendita és tu, Maria
Porque acreditaste na Palavra do Senhor,
Porque esperaste nas Suas promessas,
Porque foste perfeita no amor.
Bendita és tu, pela tua caridade,
Pela tua bondade materna em Belém,
Pela tua fortaleza na perseguição,
Pela tua perseverança na procura de Jesus no templo,
Pela tua vida simples em Nazaré,
Pela tua intercessão nas bodas de Caná,
Pela tua presença materna junto à cruz,
Pela tua fidelidade na espera da ressurreição,
Pela tua oração assídua.
Bendita és tu, pela tua materna proteção na Igreja,
Pela tua constante intercessão por toda a humanidade.
(Pode ser toda a turma a ler com calma, podem ser dois alunos a ler…)
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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17 de maio
VIVE… DANDO COR AO MUNDO
Bom dia. Todos nós temos uma missão nesta vida. Às vezes é difícil descobrir qual é mas … estão muitas
pessoas que, contigo, vão ajudar-te a descobrir.
E neste caminho de descoberta lembra-te que deves viver a tua vida dando cor ao mundo… Um dia a avó
contou ao neto:

Texto
«Sabes, a nossa vida pode comparar-se a fios de lã
ou a um emaranho de fios.
Quando nascemos dão-nos as pontas e temos diante
de nós um sem fim de possibilidades para tecer o
tipo de pessoa que queremos ser.
Haverá momentos em que o nosso fio estará mais
tenso e até se pode romper. São os problemas e as
várias situações da vida: acontecimentos difíceis que
nos fazem sofrer ou decisões pessoais que nos fazem
parar.
Se isto acontece e não contamos com o apoio e
acompanhamento de outras pessoas, a nossa vida
fica cada vez mais pobre e podemos não encontrar o
caminho.
É necessário procurar pessoas que nos acompanhem no caminho e encontrar metas pelas quais lutar.
Olha sempre para o alto, une as tuas pontas dos fios, entrelaça-os com a vida dos outros… e isto ajuda a
crescer. E isto dá cor ao mundo. Logo dá VIDA ao mundo. Percebes um neto?
Perfeitamente, avó.»
Reflexão
Não há muito a explicar pois não: temos de nos ajudar a viver, a crescer e a querermo-nos bem. Façamos
por isso.
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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18 de maio
UM PEQUENA AJUDA
Bom dia. Hoje e em vésperas de fim de semana, partilhamos algumas regras que querem ajudar as
pessoas a superar a falta de confiança e a indiferença perante quem sofre.

Texto/ reflexão
1. Arrisca apostar no que é o verdadeiro amor e nos grandes conhecimentos.
2. Segue os três R's: Respeito por ti, Respeito pelos outros e Responsabilidade por todos os teus atos.
3. Lembra-te que se não conseguires sempre tudo o que queres é um grande golpe de sorte: aprendes a
crescer e viver mais humilde.
4. Não deixes que a diferença de opiniões estrague uma boa amizade. Mas sê capaz de assumir as tuas
convicções.
5. Quando perceberes que erraste, dá imediatamente os passos para corrigir a situação.
6. Partilha o que sabes. É uma belíssima forma de seres sempre recordado com gratidão.
7. Sê gentil com o planeta terra.
8. Avalia o teu sucesso através daquilo que tiveste de deixar de lado para o conseguir ter. Saberás dar
valor a tudo o que fores construindo com o teu esforço.

Oração
Colocamos tudo isto nas mãos de Maria e pedimos que nos ajude a acolher estes desafios.
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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