21 de maio

CERTOS OLHARES…
Bom dia! E boa semana. Na nossa vida há olhares que
nunca esqueceremos. Com o olhar, podemos
transformar uma pessoa, destruí-la ou reconstruí-la,
devolver de novo a vida ao futuro, fazê-la chorar ou
consolá-la, exprimir-lhe raiva ou acolhimento,
indiferença ou amor, deceção ou compreensão. Com
um olhar podemos dizer a uma pessoa o quanto ela é
importante para nós. Pensemos um pouco…

Texto
Existem olhares que espalham luz e nos chamam,
outros que espalham «gelo» e distanciam.
Existem olhares que recusam, outros que propõem e esperam.
Existem olhares que ajudam a curar, outros que são indiferentes.
Existem olhares que revelam disponibilidade ou indisponibilidade, que comunicam à pessoa se ela é bem
vinda.
Existem olhares cheios de esperança, de afeto e confiança.
Existem olhares que não condenam, mas que encorajam e as faz seguir adiante, com fé na vida.
Mas de onde nascem esses olhares?
Nascem dos nossos sentimentos. O olhar bom nasce onde habita a humildade, a bondade, a verdade.
Jesus atraía multidões e o seu olhar era
penetrante e luminoso, pleno de amor e
compaixão, misericordioso e bondoso. Ninguém
que tivesse sido encontrado pelo olhar de Cristo
poderia esquecê-lo.
E não esqueçamos o olhar de Maria e o seu
olhar será sempre um olhar sob cada um de
nós como boa Mãe que é.
Oração
Avé- Maria... Nossa Senhora Mãe da Igreja…. Rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo.
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22 de maio
MARIA DE NAZARÉ
Bom dia! Hoje é um dia especial. Hoje, se nada for em contrário, rezaremos o nosso terço como
comunidade educativa, às 18h00. Seria bom que todos participássemos. E em preparação a esse momento
convidamos a escutar uma música já bem conhecida e a fazer dela a nossa oração.
Texto/ Vídeo
Ao escutarmos a canção e vermos o vídeo peçamos a proteção de Nossa Senhora, Maria de Nazaré, para a
nossa família e que esteja sempre presente nos momentos bons e menos bons.

https://youtu.be/vJNRwARvRyE

Nossa Senhora Mãe da Igreja…. rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amen.
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23 de maio

SOB O MANTO DE MARIA AUXILIADORA

Bom dia. Estamos nas vésperas da grande solenidade de Maria Auxiliadora, Mãe, Mestra e Guia da Família
Salesiana. Como D. Bosco dizia: é Maria que traz cada jovem, cada pessoa para a sua casa e coloca-o
debaixo do seu manto. Assim Ela é para nós Protetora.
Convidamos hoje a ver um vídeo que os salesianos fizeram para a preparação da Festa de Maria
Auxiliadora e este ano em grande festa por causa dos 150 anos da consagração da Basílica que D. Bosco
construiu em Turim. Hoje apresentamos um sonho de D. Bosco apresentando que Ela é mesmo Aquela que
nos protege nos momentos difíceis e protege de todos os males. Poderá ser um pouco longo, mas é bonito
ver como D. Bosco confia em Maria e hoje isto é uma realidade. (Não é necessário apresentar tudo, basta
ver até ao minuto 4:56)
Texto/ Vídeo

https://youtu.be/ecj9Xu6A0U4
Nossa Senhora Auxiliadora…. rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amen.
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24 de maio
O MUNDO SALESIANO EM FESTA
Bom dia. Hoje é dia de Maria Auxiliadora. A Congregação Salesiana- Salesianos de D. Bosco- Filhas de
Maria Auxiliadora, toda a Família Salesiana estão em festa.
Ela é a Padroeira, Aquela que tudo fez e esteve e está sempre presente na missão salesiana.
Apresentamos um pequeno vídeo da Basílica e ao apresentar é agradecer cada graça conseguida por Maria
Auxiliadora.
Deus vos abençoe e acreditai e recorrei a Maria Auxílio dos Cristãos e vereis o que são milagres.

Texto/ Vídeo

https://youtu.be/IAWbM4V3sTM
Oração
Auxiliadora dos Cristãos, concedei-nos as vossas graças e fazei que vivamos sempre na amizade de Deus.
Dai-nos a fé que tivestes na Palavra de Deus, e o amor que destes ao vosso filho, Jesus. Olhai hoje
especialmente para as crianças que sofrem e passam necessidades. Cuidai dos jovens e animai-os para que
os seus projetos se realizem. Conduzi os adultos para sejam orientadores e animadores das crianças e
jovens. Amém!
Nossa Senhora Auxiliadora…. rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amen.
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25 de maio
DEUS, FONTE DE FELICIDADE
Bom dia. Ao chegar ao final desta semana com a recitação do terço e com
a festa de Maria Auxiliadora, temos a certeza que Deus nos quer felizes e
nos dá todos as possibilidades de realizar os nossos projetos.
Escutemos uma simples história:
Texto
Uma criança estava sentada a ver as estrelas no céu e perguntou a Deus:
- Pai do céu, porque é que o céu tem estrelas?
Deus respondeu:
- Para iluminar a noite!
A criança, ainda não satisfeita com aquela resposta, disse:
- Mas Deus, já que é apenas para iluminar a noite, porque é que não usas o sol?
Deus respondeu:
- Se usasse o sol para iluminar a noite, não haveria noite, seria dia, e as pessoas não dormiriam e não
descansariam.
A criança parou para observar apenas uma estrela, e percebeu que existiam bilhões de estrelas, um
número incalculável. A criança percebeu que havia estrelas que brilhavam mais do que outras, mas nem
por isso elas deixavam de brilhar.
A criança viu a lua e ficou curiosa; então voltou novamente a perguntar:
- Pai do céu, e a lua, para que é que ela serve?
Deus respondeu:
- Para iluminar ainda mais a noite.
A criança começou a sorrir e falou:
- Pai do céu, o Senhor tem medo do escuro?
Deus respondeu:
- Não, meu filho, mas ilumino a noite para que ela não seja totalmente escura, senão os que precisam de
trabalhar de noite, perdem-se: os viajantes, os marinheiros no mar. Mas, mesmo assim, existem pessoas
que não percebem que a noite é iluminada. A vida dos homens também é assim: por mais escura e triste
que possa parecer em alguns dias, ela nunca estará totalmente escura. Nesses dias tristes das vossas vidas,
olhem para o céu e lembrem-se que Eu vos acompanho sempre, mesmo no escuro. Não tenham medo de
nada. Deus é a vossa luz.
(Trecho retirado do livro: Histórias que o Avô Conta – Volume II, Editora Cléofas)
Reflexão
 Nos momentos mais difíceis é bom lembrarmo-nos de que nunca estamos sozinhos. O nosso Deus
acompanha-nos sempre. Nós, por vezes, afastamo-nos d’Ele, mas Ele nunca se afasta de nós.
 Deus é o nosso maior amigo e acompanha-nos sempre.
Oração: Avé – Maria… Nossa Senhora Auxiliadora…. rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo. Ámen.
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