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Segunda-feira, 14 de maio de 2018
MARIA

INTRODUÇÃO
Ontem, dia 13 de maio, Fátima encheu-se de peregrinos para estarem junto de Maria.
Peregrinaram, vieram de longe e de perto …
Nós vamos, hoje, ter no bom dia um momento de oração com a canção do P. Zézinho.

VÍDEO
https://youtu.be/vJNRwARvRyE

ORAÇÃO
Pode-se rezar uma dezena do terço ou, então, 3 avé maria, envolvendo os alunos.

Terça, 15 de maio de 2018

CONSAGRAÇÃO A MARIA
INTRODUÇÃO
Bom dia. Todos os Papas têm uma relação muito especial com Fátima. Hoje vamos saber um pequeno
segredo sobre o Papa Francisco, que aconteceu no dia da sua eleição como Papa.

TEXTO
O Papa Francisco aprendeu da sua avó a devoção a Nossa Senhora, que é venerada na Argentina com
o nome de Nossa Senhora de Lujan. No dia da sua eleição como Papa, disse a D. José, bispo de Lisboa:
- Peço-te que em Fátima ofereças esta minha missão como Papa a Nossa Senhora. No dia 13 de
outubro de 2013, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima foi a Roma e, diante dela, o Papa
Francisco rezou uma oração em que se ofereceu a Nossa Senhora. Durante a sua visita ao Brasil,
falando aos fiéis no Santuário de Nossa Senhora, perguntou: - Acaso uma boa mãe se esquece dos
seus filhos? Todos responderam a uma só voz que não. Ele continuou: - Nossa Senhora não se esquece
de nós, ama-nos e cuida de nós!
(Pedrosa Ferreira, 70 dias com o Papa Francisco)
REFLEXÃO
Papa Francisco tem um grande carinho e respeito por Nossa Senhora. Ela sempre o acompanhou na
sua vida, desde pequenino.

ORAÇÃO
Peçamos a Nossa Senhora que esteja sempre na nossa vida assim como com o Papa Francisco.
Avé Maria
Pai Nosso ….
Em nome do Pai…

Quarta, 16 de maio de 2018
AGRADECER
INTRODUÇÃO
A caminhar para o final do ano letivo, não deixemos de viver o valor da gratidão. Poderíamos começar por
muitas pessoas, mas hoje comecemos por alguém que desde setembro nos acompanha – os professores.
TEXTO
Uma vez, uma professora pediu aos seus alunos que desenhassem algo pela qual estivessem agradecidos. Ela
pensou que seguramente, sendo todos os seus alunos filhos de famílias pobres, teriam pouco que agradecer e
os seus desenhos seriam desenhos a agradecer pela comida ou algo parecido.
Enquanto desenhavam, ao passar pelos alunos, a professora ficou surpreendida com um dos desenhos … o
aluno tinha desenhado uma mão, delicada e infantil.
Mas, de quem era aquela? - perguntou a professora.
«Creio que seja a mão de Deus.» - disse um menino, que se tinha virado para trás.
«Eu penso que é a mão de um agricultor que está a dar de comer aos animais.»- disse outro.
Voltando todos aos seus desenhos. A professora voltou a perguntar ao aluno de quem era a mão. O menino
respondeu: «É a sua mão, professora.»
Então a professora lembrou-se que várias vezes, no recreio, lhe tinha dado a mão, a ele que era um menino
tímido e desamparado. Ela fazia, frequentemente, este gesto, aos seus alunos. E esse gesto significava muito
para este aluno.
REFLEXÃO
Talvez seja este o agradecimento que todos nós devíamos fazer a todos os educadores. Não só agradecer pelas
coisas materiais que recebemos, mas pelas oportunidades dos gestos pequenos que nos ajudam a crescer, a
formarmo-nos, a sentirmo-nos seguros e a confiar.
Este é muitas vezes o papel do professor, mas também de todos os educadores que vos ajudam a ser bons
cidadãos, boas pessoas a todos os níveis.
ORAÇÃO
Avé Maria……Nossa Senhora Auxiliadora…Rogai por nós.
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.

Quinta feira, dia 17 de maio de 2017
INTRODUÇÃO

Começamos os bons dias desta semana falando da LUZ: da luz que encheu o recinto de Fátima, da LUZ na qual
se viram envolvidos os três pastorinhos ao verem Nossa Senhora. Deixámos a questão:
Procuras deixar--te guiar pela Luz de Deus?

MÚSICA
Voltamos, hoje, ao tema da luz com um canto.
Escutemos:

Luz Terna Suave - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=OlvbpnqZKQA

REFLEXÃO

Procura a luz e não receeis. Não te escondas na sombra para não veres com clareza aquilo que em ti não está
bem.
“Que importa se é tão longe a praia a onde tenho de chegar
Se sobre mim levar continuamente a clara luz do teu olhar”

ORAÇÃO
(Silêncio)
Santa Jacinta Marto e S. Francisco Marto
Rogai por nós.

Sexta feira, dia 18 de maio de 2017

SAPATOS
INTRODUÇÃO
Na vida somos confrontados com muitas situações que nos desafiam a ter uma postura firme para a ultrapassar.
O grau de dificuldade pode depender da forma como as encaramos.
TEXTO
Os sapatos Uma grande empresa americana de calçado desenvolveu um projeto de exportação de sapatos para
a Índia. Para isso, enviou dois dos seus consultores a pontos diferentes desse imenso país. Esses técnicos deviam
verificar as potencialidades da Índia se tornar num bom mercado para o produto a vender: os sapatos. Após
alguns dias de investigações, um dos consultores enviou para a empresa um email que dizia: - Senhores,
cancelem o projeto de exportação de sapatos para a Índia. Aqui ninguém usa sapatos. Sem saber desta
informação do colega, uns dias depois, o segundo consultor enviou também um faz à empresa informando:
- Senhor, tripliquem o projeto de exportação de sapatos para a Índia. Aqui ainda ninguém usa sapatos. Na
empresa alguém fez esta observação:

REFLEXÃO
É curioso que a mesma situação que era um tremendo obstáculo para um dos consultores, é uma oportunidade
fantástica para outro. Alguém que estava ao lado, citando uma frase da sabedoria popular, disse:
Os tristes dizem que o vento geme; os alegres afirmam que o vento canta. Onde uns veem apenas desgraças,
outros encontram razões para a alegria. É tudo uma questão de estado de ânimo. Seria bom que todas as
pessoas se habituassem a ver o lado positivo da realidade. Teríamos um mundo mais feliz.
(Pedrosa Ferreira, Tutti Frutti, p. 15)
ORAÇÃO
Peçamos ao Espírito Santo que nos ajude a ver a vida com os olhos de Deus.
Pai-Nosso…
São João Bosco, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

