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Segunda-feira, 28 de maio de 2018
AGRADECER A MARIA

NTRODUÇÃO
O que tens para agradecer a Maria?
Pensa um pouco e regista alguma coisa da tua vida. Nossa Senhora Auxiliadora faz maravilhas nas nossas vidas
quando a escutamos e nos aproximamos d’Ela. Hoje vamos conhecer um pouco melhor como começou esta
devoção de São João Bosco a Maria Auxiliadora dos Cristãos.

TEXTO
A história começou numa noite de 1824. Numa pequena casa do Piemonte, a uns 50 km de Turim, um rapaz de
9 anos sonhava grandes coisas. Vê-se a si mesmo rodeado de jovens abandonados, que brigavam. Uma
misteriosa senhora diz-lhe que devia dedicar a sua vida a estar no meio desses jovens e que ela o ajudaria. Anos
mais tarde, esse rapaz que se chama João Bosco é ordenado padre. Vive marcado por aquele sonho. Percorre
as ruas da cidade de Turim e encontra muitos jovens perdidos sem trabalho e sem dinheiro. Alguns acabam na
prisão. Dom Bosco faz-se seu amigo e dá-lhes abrigo. João Bosco aceita toda a ajuda que lhe é dada e por fim
percebe quem era aquela senhora do sonho: Nossa Senhora. E chama-a de Auxiliadora, pois os ‘seus’ jovens
precisam de toda a ajuda do mundo e do Céu.
Em 1856 quando morre a mãe Margarida, mãe de Dom Bosco, ele dirige-se a Maria Auxiliadora: “Nem eu nem
os meus rapazes temos mãe nesta terra. Queres ser tu a nossa mãe?”. E Maria aceitou o convite.

REFLEXÃO
Muitas foram as vezes em que Dom Bosco se viu necessitado de uma ajuda especial vinda do céu.O auxílio de
Maria, que chegava sempre que era mais necessário, ajudou Dom Bosco a construir a sua obra e a acolher
muitos jovens necessitados. Também nós confiamos e entregamos a nossa vida a Maria Auxiliadora?

ORAÇÃO
Agradecemos hoje a Deus, através de Maria, pela vida e obra de São João Bosco. Avé Maria…
Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

Terça-feira, 29 de maio de 2018
BOM SAMARITANO
INTRODUÇÃO
Hoje, vamos recordar uma das parábolas de Jesus: a parábola do bom samaritano.
Escutemos:

VÍDEO
https://youtu.be/YFmOfzAeIjg

REFLEXÃO
Qual a minha atitude habitual para com aqueles que me estão próximos - colegas, família, escola



Uma atitude de indiferença? Que se arranjem… tenho outras coisas mais importantes para fazer



Uma atitude de superioridade – pago para que me sirvam



Uma atitude desrespeitosa – gozo e não cumpro com quanto me dizem



Uma atitude solidária e cheia de humanidade como a do samaritano que se aproximou e cuidou do
ferido até ao fim

AVALIO AS MINHAS ATITUDES DESTE ANO PARA COM AQUELES QUE ME ESTIVERAM PRÓXIMOS.

ORAÇÃO
Peço a Maria que me ajude a fazer como ELA: pôs-se a caminho para ajudar.
Avé Maria….
Em nome do Pai …

Quarta-feira, 30 de maio de 2018
MARIA COMO COMPANHEIRA
INTRODUÇÃO
Bom dia. Hoje vamos escutar uma história de Madre Teresa de Calcutá. Através de um episódio curioso que
lhe aconteceu numa viagem de comboio, veremos como sentiu a presença de Nossa Senhora na sua vida.
TEXTO
«Costumo dizer que Nossa Senhora me acompanha em todas as minhas viagens, chamo-a de Companheira.
Este nome nasceu um dia, em Berhampur, em que pedi ao capelão que acompanhava espiritualmente as irmãs
que me oferecesse uma imagem de Maria com as mãos abertas, como que a derramar a sua graça pelo mundo.
Ele aceitou encantado, embalou a imagem e levou-a até à estação de comboio. Era uma imagem muito grande,
quase de tamanho natural, pelo que o chefe da estação queria que eu pagasse a correspondente tarifa por tão
grande carga. No entanto, eu tinha passe de comboio para uma companheira do convento e disse-lhe: “esta é
a minha companheira…” e ele deixou-me viajar com a imagem sem pagar mais por ela. Desde então, Maria
acompanha-me sempre. Nunca viajo sozinha.»
REFLEXÃO
É muito comum vermos imagens de Nossa Senhora um pouco por toda a parte: na nossa escola, na igreja ou
em casa. As imagens servem para nos relembrar da presença da mãe de Jesus junto de nós.
Quer seja uma companheira de viagem ou de oração, Nossa Senhora está sempre pronta a ajudar-te a chegar
até Jesus.

ORAÇÃO
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Maria Auxiliadora, roga por todos os jovens que estão desanimados e por aqueles que lutam para realizar os
seus sonhos. Não permitas que desistam, dá-lhes o teu auxílio materno e condu-los a Jesus: para Ele nada é
impossível.
Avé Maria…
Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

