28 de maio

O CHORO DA ESTRELA…
Bom dia! E boa semana. Esperamos que o fim de semana tenha corrido bem. Aproximamo-nos do final do
mês de maio, mês de Maria. Durante este mês Ela foi a nossa estrela que nos quis tocar o coração. Será
que Maria conseguiu? Será que demos espaço e tempo para isso?
A história que hoje vos vamos contar fala sobre o que é que andamos aqui a fazer… Maria com certeza
tentou ajudar-nos, mas… escutemos

Texto
Estava Deus a caminhar sossegadamente pelo universo. Contemplava a sua criação e, aproveitando o
passeio, verificava se tudo estava a correr bem.
Enquanto caminhava, deparou-se com uma das suas estrelas, num choro convulsivo...
A pobre estrela, aos berreiros, declarou:
-Sabe, bom Pai...não consigo achar uma razão para a minha existência... O sol fornece calor, luz e energia
às pessoas... As estrelas cadentes incentivam paixões e sonhos... Os cometas, geram dúvidas e mistérios...
E eu, aqui... parada...
Quando Deus ia dar explicações à estrela, foi interrompido por uma voz que vinha de longe. Era uma
criança, pequena, que caminhava com a mãe, em um dos planetas da região. A criança dizia à mãe:
- Olha, mãe! O dia já vai nascer!
A mãe ficou meio confusa. Como podia ele saber que o sol iria nascer, se ainda estava tão escuro?
- Como é que tu sabes disso, meu filho?
-Vês aquela estrela! O pai disse-me que ela anuncia o novo dia. Ela sempre aparece pouco antes do sol, e
aponta o lugar de onde o sol vai sair...
Ouvindo aquilo, a estrela ficou emocionada. E Deus então falou:
-Sabes agora o motivo do teu existir? Tudo o que criei, fiz por alguma razão. És a estrela que anuncia o
novo dia. E com o novo dia, renovam-se as esperanças, os sonhos. Serves, também, para orientar os
homens. Ao ver-te, sabem que não estão perdidos, sabem qual o seu destino.
A estrela sentiu uma alegria e a partir de então, ela brilhou cada vez mais porque sabia que era importante
e indispensável ao ciclo da vida.
Reflexão
Todos nós temos uma razão para estarmos aqui. Mesmo que não saibamos exatamente essa razão,
devemos viver a vida intensamente, semeando amor e espalhando alegria. Só assim, a estrela que habita
em nossos corações brilhará mais forte, iluminando todos os que estão à nossa volta. E estaremos a
iluminar as nossas próprias vidas. Como Maria, a Estrela da manhã.
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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29 de maio
O LUGAR DO ESQUECIMENTO

Bom dia! De certeza que já deixaste alguma peça de roupa nos ditos «Perdidos e Achados». Já alguma vez
pensaste no que poderiam pensar essas peças de roupa ou outros objetos quando vão lá parar? E se esse
lugar se chama-se «Ligar do esquecimento»? Escuta bem a história desta camisola…
Texto/ Vídeo

https://youtu.be/388-GE8h8Js
Reflexão
Então? E se fosses tu a ser deixado no «lugar do esquecimento»?
Trabalhar a nossa responsabilidade é crescer e crescer bem. Cuidar das nossas coisas, mesmo as mais
pequeninas leva-nos a nunca nos esquecermos das grandes coisas.

Oração
Avé- Maria… Nossa Senhora do Rosário de Fátima…. rogai por nós.
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amen.

#Não temas! AVÉ-MARIA

30 de maio

DAR A VOLTA- UMA GRANDE EQUIPA

Bom dia. Hoje queremos mostrar um vídeo, que para os mais pequeninos, terão de ser ajudados a ver.
Mas penso que compreendereis. E compreendereis que pertenceis a uma grande equipa… no fim penso
que sabereis dizer qual é.

Texto/ Vídeo

https://youtu.be/pMC7kyiopB8
Reflexão
Não foi difícil de compreender, pois não? Mesmo não se tendo o que se quer e pretende, este pai deu uma
grande lição de vida. a equipa FAMILIA, ou TURMA, ajuda a não desistir. É uma equipa onde todos se
unem. E tu… e vós? A que equipa pertences?

Amanhã, dia 31 de maio, é ferido, dia do Corpo de Deus. Jesus é presença viva para nós na hóstia
consagrada. Muitos meninos e meninas farão a Primeira Comunhão. Rezemos por eles, para que
pertencendo à equipa de Cristo Jesus, logo aos cristãos, nunca se afastem d’Ele.

Oração
Avé- Maria… Nossa Senhora Auxiliadora…. rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Amen.
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1 de junho
TEMPO PARA ALIMENTAR
CAMPANHA PARA O BANCO ALIMENTAR
Bom dia! Hoje para além de ser o Dia Mundial da Criança, estamos nas vésperas de mais um fim de
semana de campanha para o Banco Alimentar. Alguns de vocês vão fazer essa experiência.

Vamos ver um vídeo que nos coloca no centro desta campanha: a fome, a desigualdade na distribuição de
alimentos…. Até mesmo para nós… um alerta e chamada de atenção para o que não comemos porque não
gosto e deitamos fora… a campanha ajuda a criar verdadeiros laços de solidariedade… mas será que
compreendemos que isto de solidariedade e fraternidade tem de ser mesmo concreto?????
Texto/ Vídeo

https://youtu.be/44GURWnVXcM
Tempo para alimentar
Campanha para o Banco Alimentar

Reflexão
Façamos o que está ao nosso alcance, pois continuam a morrer, em pleno século XXI, pessoas de fome.
Agradeçamos o que temos hoje e peçamos que chegue ajuda e alimento para quem não tem.
O Banco Alimentar conta contigo!

Oração
Avé- Maria… Nossa Senhora Auxiliadora…. rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Amen.
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