11 de junho

MUDAR-ME A MIM MESMO
Bom dia! E boa semana. Estamos a passos largos de terminar mais um ano letivo. E o nosso tema
pastoral foi «# Transforma o mundo! Não temas!». Querer mudar o mundo é o desejo natural de quem
olha à volta e percebe que há ainda muita coisa a melhorar, para que todos possam viver felizes. Então o
que poderá faltar para melhorar ainda mais? Escutemos com atenção este testemunho:

Texto
Estas são as palavras escritas num túmulo de um bispo inglês:
"Quando era jovem e a minha imaginação não tinha limites, sonhava mudar o mundo.
Quando fiquei mais velho e mais sábio, descobri que o mundo não iria mudar: então reduzi um pouco as
minhas ambições e resolvi que queria apenas mudar o meu país.
Mas com o tempo percebi que o meu país também era uma realidade difícil e que não teria capacidade
para o mudar.
Perto do final da vida, numa última e desesperada tentativa, quis mudar a minha família. Mas eles não se
interessavam nem um pouco pelas minhas propostas.
Quando a vida já me fugia, descobri que se tivesse começado por corrigir os meus erros e mudar as minhas
atitudes e comportamentos, o meu exemplo poderia ter transformado a minha família. O exemplo de
minha família talvez tivesse contagiado os meus vizinhos e, assim, teria sido capaz de melhorar o meu
bairro, a minha cidade, o meu país, e, quem sabe, teria tido a capacidade para mudar o mundo..."

Reflexão


“Se queres mudar o mundo, muda-te a ti mesmo.”



Tudo começa por cada um: só posso transformar o mundo à minha volta se eu, por primeiro, viver o
que digo.



Desde Setembro, algumas mudanças foram feitas… será que sinto as mudanças? Estarei eu mudado? O
que falta mudar em mim para transformar o mundo?



Já agora, vale a pena pensar nisso!

Oração
Avé- Maria... Nossa Senhora do Rosário de Fátima…. Rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.
Bom dia!

#Não temas! AGRADECE

12 de junho

IR MAIS ALÉM
Bom dia! Ao longo da nossa vida é importante nunca esquecer que viver é lutar pela felicidade. E lutar pela
felicidade é tentar ir sempre mais além, qualquer que seja a escolha que se faça. É deixar-se ajudar a fazer
caminho e agradecer por se ter alguém que nos convida a ir mais além.

Texto
Era uma vez um humilde lenhador que cortava madeira sempre no mesmo bosque. Era pobre, embora
trabalhasse do nascer ao pôr-do-sol.
Um dia, apareceu-lhe um sábio que lhe disse:
- Amigo lenhador, vai mais além!
Nesse momento, o lenhador não deu grande atenção. Estava tão habituado a trabalhar naquele local, que lhe
pareceu desnecessário arriscar em ir mais além. Mas, regressando a casa, pensou melhor e decidiu:
- Farei como o sábio me disse!
Por isso, no dia seguinte, deixou o lugar do costume e foi mais além. Teve uma agradável surpresa: encontrou
no bosque árvores de madeira preciosa. Ficou muito feliz.
No dia seguinte, foi ainda mais além. Teve outra agradável surpresa: encontrou uma mina de prata. Deste
modo, conseguiu os meios para fazer uma casa nova e ter dinheiro suficiente para se vestir, alimentar e ainda
ajudar os vizinhos.
A todos os que lhe perguntavam o que fazer para conseguir fortuna, ele respondia como um dia lhe tinha dito o
sábio:
- Vai mais além!

Reflexão
Ser feliz é arriscar ir mais além. Querer ir mais além leva-nos a descobrir caminhos novos. Não esqueçamos que
nunca caminhamos sozinhos: Jesus vai ao nosso lado. Só temos que O escutar. E Ele costuma colocar pessoas
ao nosso lado que nos ajudam neste cainho. Basta estar atento.

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

#Não temas! AGRADECE

13 de junho

SANTO ANTÓNIO
Bom dia. Hoje festejamos Santo António, padroeiro de Lisboa e aqui bem perto de nós, temos a Igreja de
santo António que está, também em festa. Vamos conhecer um pouco da sua história:

Texto/ Vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=7pum2UFNNm8
Reflexão




Santo António ensina-nos a querer bem e a proteger os pobres.
Ensina-nos também a não nos ficarmos pelas palavras, mas a fazer boas ações em favor dos outros.
Transformemos o mundo, o ambiente que nos rodeia, as pessoas fazendo boas ações em favor dos
outros.

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

#Não temas! AGRADECE

14 de junho

SEGUIR JESUS
Bom dia! Uma das transformações que o mundo continua a precisar é seguir Jesus.
Nos anos 90, em 1992 mais precisamente, um filme caracterizou que seguir Jesus com alegria é o convite e
um desafio a transformar o coração das pessoas. Hoje convidamos-te a ver e a escutar que tudo começa
com o querermos mudar e mudar para melhor para termos um mundo melhor, onde Deus habita.

Texto

https://youtu.be/kMWoFwgNF7g
Reflexão
E tu? Disposto a seguir jesus e anunciá-l’O com a alegria de viver?
Esta é uma boa aposta.

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

#Não temas! AGRADECE

15 de junho
UMA GRANDE ÁRVORE

Bom dia! Hoje escutamos o Evangelho do próximo domingo. Desta vez, Jesus quer contar uma história.
Vamos escutar.

Texto/ Vídeo

https://youtu.be/mYZf0Ev8yvo
Reflexão



O amor de Deus é como uma sementinha que cresce no nosso coração sempre que apendemos
mais sobre Jesus.
O Reino de Deus torna-se maior, cada vez que alguém ouve falar sobre Jesus e decide segui-l’O.

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

#Não temas! AGRADECE

