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Segunda-feira, 04 de junho de 2018

O BEM E O MAL- exame de consciência
INTRODUÇÃO
Cada um de nós, apercebe-se que dentro de si existe o bem e o mal.
O mal pode ter vários nomes: mentira, inveja, intriga, desprezo por um colega, falta de respeito, preguiça … Na
história que vamos ver, a menina viu o mal que havia nela - a inveja - como pequenos monstros que lhe
roubavam a paz. E procurou corrigir a situação.

VÍDEO

Youtube - CGI Animated Short Film HD: "Spellbound Short Film"
https://youtu.be/W_B2UZ_ZoxU

REFLEXÃO
Comentar o vídeo com os alunos. Quantas vezes, não tivemos atitudes parecidas aquela de destruir um colega
por inveja? Que sentimentos habitam o nosso coração.?

ORAÇÃO
Faz um exame de consciência… procura ver o mal que às vezes te assalta. O importante é querer sempre corrigir
a situação. E ao mal que “dança” dentre de nós, façamos o esforço por substituir pelo BEM!
Em nome do Pai …

Terça-feira, 05 de junho de 2018
DO DIZER AO FAZER…
INTRODUÇÃO
Bom dia! Já devem ter reparado como o ano passou a correr e daqui a nada terminamos as aulas. É importante
refletir como fomos trabalhando ao longo deste tempo e de que forma fomos responsáveis pelos nossos atos.
Para alcançar os nossos objetivos não basta querer; é preciso dar prova disso. Escutemos o conto de hoje.

TEXTO
O Miguel, de 10 anos, perguntou um dia ao pai o que era isso da responsabilidade. Este explicou-lhe que era
algo necessário para a nossa sobrevivência. Depois de ouvir a explicação, o Miguel perguntou-se a si mesmo: Será que sou responsável o suficiente para sobreviver? Nesse instante, da cozinha, ouviu a voz da mãe a chamálo para ajudar a pôr a mesa.
- Não, não vou! Pede à Rita! – respondeu prontamente à mãe.
No entanto, passado uns segundos, recordando-se das palavras do pai, acabou por ajudar a mãe. Intrigada com
esta mudança tão repentina, a mãe perguntou-lhe:
- Porque é que mudaste de ideias tão rapidamente?
- Percebi que quero saber sobreviver, tenho de aprender a colaborar, porque não vivo sozinho.
REFLEXÃO
A nossa responsabilidade começa nas pequenas tarefas do dia a dia, relacionando-nos com os outros.
Não vivemos sozinhos.
E quem não é responsável nas pequenas coisas também não o será nas grandes.

ORAÇÃO
Pedimos perdão a Deus pelas vezes em que fomos irresponsáveis e preguiçosos no cumprimento dos nossos
deveres de cada dia.

Quarta-feira, 06 de junho de 2018
A FORMIGUINHA
INTRODUÇÃO
Bom dia. Muitas vezes podemos aprender com a observação da realidade que nos rodeia. Vamos escutar
como a simples observação de uma formiga nos pode ajudar a conquistar os nossos objetivos.
TEXTO
No outro dia, observei uma formiga que carregava uma enorme folha com sacrifício. Foram muitos os tropeços,
mas nem por isso a formiga desanimou na sua tarefa. Até que, finalmente, ela chegou perto de um buraco, que
devia ser a sua casa. A folha era muito maior que a boca do buraco. Então, ela entrou sozinha. Pensei:
“Coitadinha, tanto sacrifício para nada”! Mas, de repente, do buraco saíram outras formigas, que começaram
a cortar a folha em pequenos pedaços. Em pouco tempo, a grande folha transformou-se em muitas pequenas
partes, que puderam ser todas levadas para dentro do buraco.

REFLEXÃO


Que bom seria se tivéssemos a tenacidade daquela formiga, para “carregar” todas as tarefas do dia;



Que bom seria se tivéssemos a perseverança da formiga, para não desanimar com os tropeços e quedas;



Que bom seria se tivéssemos a inteligência da formiga, para dividir o fardo que às vezes parece grande
demais;



Que bom seria se tivéssemos a humildade da formiga, para partilhar com os outros o êxito da chegada,
mesmo que o trajeto tivesse sido solitário.

ORAÇÃO
Peçamos a Jesus para nos dar força para suportar as dificuldades, inteligência para resolver os problemas e
humildade para partilhar os deveres do dia a dia.
Pai-Nosso…
São João Bosco, rogai por nós.
anto.

Quinta-feira, 07 de junho de 2018

DALAI LAMA - A Humanidade
INTRODUÇÃO
A vida é um dom maravilhoso que nos é dado. Não o devemos desperdiçar. Neste último dia de aulas queremos
deixar um pensamento, para que nos ajude a refletir um pouco como foi este ano escolar e nos ajude a ponderar
as nossas escolhas futuras.

TEXTO
Um dia perguntaram a Dalai Lama:
“O que mais te surpreende na Humanidade?” E ele respondeu: “Os homens…
Porque perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde…
Porque pensam ansiosamente no futuro e, por isso, esquecem-se do presente de tal forma que acabam por
não viver nem o presente, nem o futuro…
E porque vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido!”

(https://sabedoriauniversal.wordpress.com/lendas-e-contos/)
REFLEXÃO
Não percamos a vida com o que é supérfluo. Saibamos escolher o que é realmente importante e que nos dá a
vida. Não devemos esquecer de gostar de nós. Somos especiais, somos protagonistas da nossa vida. Não a
desperdicemos. - Para nós que acreditamos em Deus, Ele é a Vida! Ele ajuda-nos a seguir o caminho da
verdadeira felicidade, não esquecendo que somos verdadeiramente mais cristãos quando somos mais
humanos. - “Quem diz que ama a Deus e não ama o irmão é mentiroso”, diz São João na Bíblia. Por isso, ser
cristão e ser humano pressupõe uma especial atenção pelo nosso próximo; dar a vida por ele. - Dediquemos a
nossa vida fazendo bem ao próximo; construindo uma sociedade mais fraterna.

ORAÇÃO - Prece
Agradeçamos a Deus por tudo o que vivemos este ano.
Pai nosso… S. João Bosco, rogai por nós. - Em nome do Pai… Bom dia a todos!

Sexta-feira, 08 de junho de 2018
É POSSÍVEL MUDAR
INTRODUÇÃO
Na vida, devemos agradecer a quem nos obriga a mudar para melhor… a quem nos tira do isolamento, a quem
nos força a deixar os maus hábitos ou mau comportamento.

VÍDEO
https://youtu.be/9fxgM-GEHz0

REFLEXÃO
É bom termos em conta quem vive ao nosso e toda a ajuda que nos querem prestar. Não importa quem quer
que seja: amigo, professor, funcionária, irmã, colega ou qualquer situação.

ORAÇÂO
Senhor, ajuda-me a mudar … ajuda-me a aceitar a ajuda de todos os que me rodeiam, às vezes com pequenos
gestos.
Pai- Nosso
Em nome do Pai …

